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Mission Øst er medlem af:

hjælper udsatte mennesker og støtter lokal-
samfund i at styrke og organisere sig selv. 

Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted.

 Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certificeret af People in Aid.

Mission Øst
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Mission Østs ambition er ikke blot 
at hjælpe de fattigste her og nu. 
Vi vil gøre en varig forskel, og det 
gør vi allerbedst ved at uddanne 
lokale organisationer, så de kan 
hjælpe endnu flere endnu bedre. 
Man kunne sammenligne det med 
at dygtiggøre skolelæreren i stedet 
for selv at undervise eleverne.

STÆRKERE FÆLLESSKABER
Et andet vigtigt element i Mission 
Østs arbejde er at styrke organiserin-
gen af de fattigste. Det er fællesska-
bet i selvhjælpsgruppen i Afghanistan 
eller i skovbrugergruppen i Nepal, der 
skal give de fattigste styrke til at opnå 
en stemme og derigennem mulighe-
den for at få deres retmæssige del af 
landenes ressourcer.

Ny viden og nye fællesskaber er  
stærke våben mod fattigdommen

Det bedste resultat, vi kan opnå, er 
at opleve, hvordan mennesker, som 
begyndte uden muligheder og tro 
på sig selv, bliver i stand til at ændre 
deres eget liv. Endnu bedre bliver 
det, når disse mennesker bliver i 
stand til at hjælpe andre. Når de, 
som før var fastlåste i rollen som 
ofre for fattigdommen og margina-
lisering, får styrke og selvværd gen-
nem ny viden og nye fællesskaber.  
Det er bæredygtig udvikling.

NÅR KATASTROFEN RAMMER
Når krige og naturkatastrofer 
rammer et land, er situationen 
anderledes end ved langsigtet ud-
viklingshjælp. Så skal der handles 
hurtigt. De mennesker, som har 
mistet alt fra den ene dag til den 
anden, skal have hjælp her og nu. 
Mission Øst har stor erfaring med 
at yde effektiv nødhjælp. Både 
direkte og gennem vores dygtige 
samarbejdspartnere i den kristne 
alliance Integral.
Det har blandt andet betydet, at 
det danske udenrigsministerium nu 
har lavet en partnerskabsaftale med 

Mission Øst omkring nødhjælp, så 
vi kan hjælpe endnu flere men-
nesker, når katastrofen rammer. 
En aftale som kun 8 organisationer 
i Danmark har opnået. Det er vi 
stolte af.
Tak, fordi du er med til at gøre 
arbejdet med langsigtet udvikling 
og nødhjælp muligt, til gavn for 
de mange, der er afhængige af, 
at Mission Øst når helt derud, hvor 
der ofte ikke er anden hjælp at få!
Sammen kan vi gøre det, som 
virker umuligt, muligt!

I Mission Øst er målet at nå dem, som ingen an-
dre når. At komme helt derud, hvor det næsten 
er umuligt, og hvor behovet derfor er størst.  
Det arbejde gør vi så vidt muligt i samarbejde 
med lokale organisationer, fordi vi tror på, at 
det giver det bedste resultat.

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

Når kvinderne i Nepals bjerge lærer at læse, bliver de samtidig medlem af en gruppe af ligesindede, som kan støtte hinanden og kæmpe for deres rettigheder.
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Når 30-årige Tek Bahadur Shahi 
skulle ud og samle informationer 
om landsbyboere med handicap, 
udfyldte han selv svarene. Tek, 
der er ansat hos en af Mission 
Østs samarbejdspartnere, kunne 
simpelthen ikke forestille sig, at 
man kunne spørge en person 

Når slikket 
 skal fordeles

N E P A L

med handicap om noget endsige 
få hende til at udfylde et spørge-
skema. I Nepals bjerge opfattes 
mennesker med handicap oftest 
som værdiløse, fordi de ikke kan 
tage del i det hårde slid i markerne 
eller med indsamling af dyrefoder.
Heldigvis er Tek blevet klogere. 

Sidste efterår deltog han nemlig 
i nogle kurser med Mission Østs 
konsulent Vera Van Eek, og det gav 
ham en helt ny forståelse af, hvad 
det vil sige at have et handicap.

”Kurserne for lokale medarbejdere 
består blandt andet af spil og lege, 

I Nepals bjerge er der hårdt brug for dygtige og veluddannede medarbejdere, men 
de er ikke lette at skaffe. Derfor har Mission Øst taget kreative kurser til hjælp med 
at løfte medarbejdernes kompetencer.

Tek Bahadur 
Shahi i gang 
med at undervise 
urtesamlere i, 
hvordan man 
gør møder mere 
tilgængelige for 
mennesker med 
handicap.

44



N E P A L

for på den måde forstår deltagerne 
bedre pointen. De husker også 
bedre det, de har lært. Det er 
langt bedre end lange og kedelige 
forelæsninger,” siger Vera Van Eek, 
der er ekspert i handicapproblema-
tikker. Kurserne handlede blandt 
andet om at lære lokale medar-
bejdere at tage mennesker med 
handicap med ind i de aktiviteter, 
som skal hjælpe de fattigste til et 
bedre liv. 
”Fremover vil jeg spørge folk selv 
og lytte til deres svar. Jeg vil også 
motivere de lokale til at huske at 
få mennesker med handicap med i 
landsbyens fælles aktiviteter,” siger 
Tek.

SLIKSPILLET
En af de øvelser, som Tek og de an-
dre deltagere synes bedst om, hed-
der ’slikspillet.’ Her skal deltagerne 
forsøge at få fat i mest muligt slik, 
som er blevet lagt imellem dem. 
De største og stærkeste får typisk 
mest, og pointen er, at sådan er 
det også ude i den virkelige ver-
den. Her er det typisk de lidt bedre 
stillede mænd, der får mest, mens 
en person med handicap kommer 
sidst. Efterfølgende diskuterer 
deltagerne, hvordan ressourcer 
i en landsby kan fordeles mere 
ligeligt, og slikket deles mellem alle 
deltagerne.

STØRRE OVERBEVISNING
Efter at Tek selv har været på 
kursus, er han nu i gang med at 
undervise lokale skovbrugergrup-
per i, hvordan de skal sørge for at 
inddrage mennesker med handicap 
i deres arbejde med at indsamle og 
forarbejde urter fra skoven. 

"Når man selv ved mere, kan man 
fortælle med større overbevisning, 
og så tror folk mere på det, man 
siger," afslutter han.

Også medlemmer fra de skovbrugergrupper, der 
samler urter i bjergene var på kursus i, hvordan man 
involverer mennesker med handicap. Her er nogle 
eksempler på, hvad de fik ud af det.

”Jeg vil indkalde til et møde, hvor alle fat-
tige mennesker kan være tilstede, og jeg vil 
forklare dem, hvordan man samler urter. Hvis 
der er nogen med handicap, der ikke selv 
kan gå herhen, så sørger vi for transport.” 

Backa Sunuwar, 44 år, analfabet, kasteløs 
og medlem af urtesamlergruppe.

”Jeg vil tale med lederne for gruppen, de 
skal involvere mennesker med handicap, så 
godt det kan lade sig gøre. Hvis de ikke kan 
samle urter, så kan de måske arbejde med 
forarbejdningen.” 

Kalasi Bista, 38 år, analfabet og medlem 
af urtesamlergruppe (hendes mand har 
et handicap)

”Vi skal motivere grupperne til at invitere 
mennesker med handicap med til møder, så 
alle kan få en chance for at få information 
og del i udviklingen. Vi bruger allerede tegn 
til tale for at tale med dem, der ikke kan 
høre. Det kan vi også gøre til et møde.” 

Shree Bhakta Thapa, 50 år og medlem 
af urtesamlergruppe.
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A F G H A N I S T A N

Ny viden 
 blev starten til et bedre liv

For Nafasgul i Afghanistan var livet et helvede af skænderier og afmagt. Men en 
selvhjælpsgruppe gav hende mod og viden til at tro på sig selv og fremtiden.

TILBAGE TIL 7. KLASSE
I en af AWORs grupper var 
et af medlemmernes datter 
blevet taget ud af 7. klasse 
af sin far. Men i gruppen 
havde kvinderne hørt, at 
piger har ret til at gå i skole, 
så moren fortalte sin mand 
om, hvad hun havde lært, 
og han tog med hen til 
gruppen for at høre mere. 
Efter det fik datteren lov at 
komme tilbage i skolen.

Udover at sætte gang i med- 
lemmernes økonomi, har 
Mission Øst også hjulpet 
AWOR til at blive bedre til at 
lære kvinderne om deres ret-
tigheder. For eksempel ved 
mange afghanske kvinder 
på landet ikke, at en pige 
har ret til at vælge sin egen 
ægtemand, og at en pige har 
ret til uddannelse.

arkivfoto

Før Nafasgul kom med i en 
selvhjælpsgruppe, var der tit 
ballade hjemme. Nafasgul og 
hendes mand skændtes, fordi de 
ikke havde penge nok til mad og 
brænde eller til skolesager til deres 
syv børn. Et af Nafasguls børn var 
helt holdt op med at gå i skole, 

og de andre kom sjældnere og 
sjældnere af sted. Når forældrene 
skændtes for voldsomt, gemte 
børnene sig hos naboerne. “Når 
jeg gik ud for at finde dem, var jeg 
så ked af det, men der var intet, 
jeg kunne gøre for at ændre vores 
situation,” fortæller Nafasgul.

AWOR KOM FORBI
En dag kom organisationen AWOR 
(Afghan Women’s Organisation for 
Rehabilitation) til landsbyen, og 
landsbyrådet gav dem lov at lave 
selvhjælpsgrupper for kvinderne. 
Nafasgul kom med i en gruppe, 
og her lærte hun, hvordan man 
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A F G H A N I S T A N

ORGANISATIONEN AWOR

Afghan Women's Organisation for Rehabilitation 

blev dannet i 2009 og har siden da arbejdet med 

selvhjælpsgrupper.

I 2012 begyndte AWOR at arbejde sammen med 

Mission Øst, der blandt andet har hjulpet orga-

nisationen med at give grupperne et mere gen-

nemskueligt regnskabssystem, så medlemmerne 

lettere kan se, hvor mange penge de har sparet 

op, og hvor meget de skylder. Grupperne bliver 

også besøgt oftere, og det betyder, at regnska-

berne har færre fejl. Det har fået grupperne til 

at fungere bedre og mødes oftere.

sparer penge op, holder regnskab, 
og hvordan man kan starte en lille 
forretning.
I dag har Nafasgul taget lån flere 
gange, så hun kan opkøbe frugt 
og nødder meget billigt lokalt og 
sælge dem dyrere på markedet. 
“Jeg havde aldrig forestillet mig, 
at det kunne gå sådan her. Jeg 
føler mig modig nu, og jeg føler, 
at jeg også ville være i stand til 
at have en virksomhed, der var 
endnu større. Jeg føler mig ikke 
indelukket og genert som før, da 
jeg bare sad hjemme og græd 
over alle mine bekymringer,” siger 
en glad Nafasgul.

MAD I BAGHAVEN
Udover forretningskundskaber 
har Nafasgul også lært, hvordan 
man passer en have. Nafasgul og 
hendes mand havde et lille stykke 
jord, men før vidste Nafasgul 
ikke, hvordan hun kunne bruge 
jorden. Det ved hun nu, og haven 
er derfor blevet endnu en kilde til 

sundhed og glæde i form af friske 
grøntsager.
“Jeg er så glad for, at jeg kan 
producere grøntsager, så min 
mand ikke skal bekymre sig om 
at skaffe mad til børnene mere,” 
siger Nafasgul.

“ Jeg havde aldrig forestillet mig,  
at det kunne gå sådan her „

arkivfoto
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Resultater i 2013

Afghanistan
•  54 vandanlæg opsat, 3.960 familier og 

84 offentlige bygninger har fået toiletter. 
10.087 mennesker har fået uddannelse i 
god hygiejne.

•  11 km vej færdiggjort.
•  2.989 kvinder har fået undervisning i 

at dyrke køkkenhave, bruge drivhus, 
konservere fødevarer, hønsehold og biavl 
til kommerciel brug.

•  Op til 175 produktionsgrupper har fået 
undervisning i at starte en lille forretning.

•  1.954 familier og 25 skolelærere har fået 
undervisning i bedre ernæring for børn.

•  Lokale NGOer og myndigheder har 
modtaget undervisning i organisering og 
regnskabsførelse.

•  10.540 mellemstore bønder har fået 
forbedret såsæd- og gødningspakker og 
undervisning i at beskytte jorden mod 
ødelæggelse.

•  2.000 konfliktramte familier i provinsen 
Bhadakhshan har modtaget nødhjælp.

Armenien 
•  800 børn med handicap er blevet 

diagnosticeret, og 350 har modtaget 
behandling.

•  7 nye organisationer, som arbejder med 
at styrke mennesker med handicaps ret-
tigheder, er registreret og styrket i at blive 
velfungerende organisationer.

•  5 love er ændret til fordel for mennesker 
med handicap.

•  9.542 mennesker fik rådgivning og blev 
testet for hiv/aids.

•  16.458 personer fik oplysningsmaterialer 
om hiv/aids.

Syrien
•  Kampagneindsats målrettet op mod 

120.000 personer, til indsamling af mid-
ler til syriske flygtninge.

Rumænien: 
•  970 ældre, kroniske syge og fattige 

enlige forældre har modtaget tøj, toilet-
sager, skolesager og mad.

•  260 mennesker har modtaget gratis 
lægehjælp og medicin.

•  68 mennesker i økonomisk nød har været 
på udflugt til bjergene.

•  800 julekasser uddelt til familier og 
personer i nød og til børn på hospitaler.

•  Ugentlige besøg hos meget syge børn på 
hospitalet.

•  18 unge har modtaget lektiehjælp.

Tadsjikistan
•  29 børn med handicap officielt registreret 

hos myndighederne. 21 børn med handi-
cap hjulpet tilbage på skolebænken.

•  2.500 personer og 5 organisationer har 
fået kurser i ligeret mellem mænd og 
kvinder.

•  100 kvinder rapporterer om forbedret 
offentlig service.

•  Børn med handicap i 10 landsbyer er 
blevet identificeret og er startet i be-
handling.

•  20 mindre initiativer for børn med han-
dicap har lært mere om inkluderende 
undervisning og fortalervirksomhed.

•  Handicapvenlig legeplads opført.
•  9 vandsystemer udført og 20 kurser i 

hygiejne afholdt.
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Burma
•  70 studerende og 10 medarbejdere med 

familie har fået mad på centret Maraland 
Education (COME).

•  42 medarbejdere og frivillige fra to lokale 
organisationer har fået undervisning og 
er blevet coachet i udvikling af deres 
organisationer.

Filippinerne: 
•  Kampagneindsats målrettet op imod 

400.000 personer, til indsamling af mid-
ler til hjælp til ofrene for tyfonen Haiyan.

Nepal
•  21.500 medlemmer af skovgrupper har 

fået undervisning i bæredygtigt skovbrug 
og bedre muligheder for handel.

•  1.900 udsatte kvinder og kvinder med 
handicap har fået kurser i at læse og 
skrive og i fortalervirksomhed omkring 
kvinders rettigheder.

•  530 marginaliserede mennesker, med-
arbejdere fra ti lokale organisationer 
samt repræsentanter for det offentlige 
modtog undervisning i at håndtere na-
turkatastrofer.

Nordkorea
•  770 særligt udsatte børns sundhed mar-

kant forbedret gennem fødevarehjælp.
•  3 børnehjem har fået køkkenudstyr.
•  Omkring 60 børnehjemsbørn i 3-4 års 

alderen modtog udviklende og motorisk 
stimulerende legetøj.

•  Bidrag til tre kilometer forstærkning mod 
oversvømmelser.

99



A R M E N I E N

Ti mødre sidder og ser spændt 
på mig, da jeg ankommer til den 
lokale skole i Movses, en lille by 
tæt ved grænsen til nabolandet 
Aserbajdsjan. Vi har sat hinanden 
stævne i skolens lektierum for at 
snakke om, hvordan mødrene 
støtter det sociale arbejde for børn 
med handicap. Området er et af 
Armeniens fattigste, og derfor har 
Mission Øst siden 2006 arbejdet 
med at engagere og støtte foræl-

Seje mødre  
 kæmper for de svageste

Hjælp der varer ved
Heldigvis er gruppen i Movses ikke enestående. 
Mission Øst har støttet lignende grupper i hele distrik-
tet. Grupperne har fået undervisning sammen for at 
lære, hvordan man bedst hjælper andre med deres 
problemer. De har lært, hvad mennesker med handicap 
har ret til, og hvordan man søger om fx pension. Men 
først og fremmest har de lært, at de i fællesskab kan 
bekæmpe tabuer og fordomme.

2 af medlemmerne fra denne mødregruppe er i dag 
ansat som socialarbejdere betalt af lokalsamfundet. De 
øvrige deltagere er frivillige.

Mission Øst har hjulpet mange armenske børn med handicap til et bedre liv. 
Men en af de største successer har været at hjælpe mødrene.

dre i kampen for at give deres børn 
med handicap et bedre liv. 

EN KATASTROFAL FEJL
Gruppens største succes, fortæller 
de mig, var at hjælpe drengen 
Ramen og hans familie. Ramen 
er multihandicappet, men myn-
dighederne ville ikke anerkende 
hans handicap. Men så kom mød-
regruppen på banen. De fik en 
ekspert til at se på Ramen og skrev 
til myndighederne, som måtte bøje 
sig og tilkende familien en lille 
handicappension. ”Så nu dør de i 
hvert fald ikke af sult,” konstaterer 
gruppen tilfreds. 

Mødregruppen har også hjulpet 
fattige familier med at skaffe pen-
ge til skolebøger. De afholder hvert 
år påske- og julebazar og deltager i 
større kampagner med fokus på at 
få børn med handicap anerkendt 
som ligeværdige samfundsborgere.

HANDICAP ER TABU
Gruppen blev dannet med støtte 
fra Mission Øst for at mødrene 

kunne lære at hjælpe hinanden 
og at hjælpe andre. ”Før var der 
registreret 114 børn med handicap 
i vores område, men vi har fundet 
200 mere,” fortæller en af kvinder-
ne. Mange familier med børn med 
handicap gemte deres børn væk i 
hjemmet af skam og af angst for 
at problemet kan skade de øvrige 
børns mulighed for at blive gift. 
Børn med handicap i Movses 
levede derfor en ensom tilværelse 
uden kontakt til verden udenfor. 
Nu, hvor børnene er kommet frem 
i lyset, kan de få behandling og på 
den måde komme til at klare sig 
bedre, og de kan komme i skole. 
Samtidig har familierne mulighed 
for at søge pension. 

FREMTIDEN
Gruppens næste projekt er at 
hjælpe kvinden Nare, som er alene 
med to små børn, hvoraf den ene 
er svagsynet. Nare får kun en lille 
pension, og det har hun svært ved 
at klare sig for, så det vil gruppen 
forsøge at gøre noget ved.

Af Anne Mette Nordfalk, 
kommunikationsmedarbej-
der i Mission Øst

Den armenske mødregruppe 
her har blandt andet til 

opgave at finde de børn med 
handicap, som er gemt væk 

rundt om i hjemmene.
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E K S P E R T

Når danske hjælpeorganisationer 
arbejder for at komme fattigdom-
men ude i verden til livs, gøres 
arbejdet altid sammen med lokale 
organisationer. Disse organisatio-
ner ved mere om kulturen, kender 
regler og offentlige politikker og er 
tættere på de mennesker, som har 
brug for hjælp. 

DE BRÆNDER FOR SAGEN
Lokale organisationer er ofte star-
tet af entusiaster. Mennesker som 
brænder for at styrke kvinders ad-
gang til at drive forretning, fordi de 
selv er kvinder, eller for at give men-
nesker med handicaps mulighed for 

at komme i skole, fordi de selv eller 
deres børn lever med et handicap.
Når ildsjæle fra Nord og Syd, som 
brænder for den samme sag, går 
sammen og i fællesskab kæmper 
mod fattigdom, er det ifølge Lars 
Udsholt sekretariatsleder fra Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling nøg-
len til udvikling. Men der skal mere til 
end en god sag.

DET MINDRE SPÆNDENDE
”Men den gode intention er ikke 
nok,” slår Lars Udsholt fast, ”vi må 
erkende, at der er et rigtigt stort be-
hov for planlægning i udviklingsver-
denen.” Den lokale organisation skal 

for eksempel kunne afholde møder, 
skrive en dagsorden og et referat, 
sørge for at deres medarbejdere 
har jobbeskrivelser, og at der er en 
fornuftig arbejds- og magtfordeling 
mellem bestyrelse og leder, helt lige 
som danske foreninger skal.

BATMINTONKLUBBEN  
OG MENIGHEDSRÅDET
”Selvom det ikke altid er rosenrødt, 
så har vi i Danmark stor erfaring på 
det her område fra foreningslivet, 
lige fra badmintonklubben til me-
nighedsrådet,” siger Lars Udsholt. 
Dygtiggørelse af lokale medarbej-
dere i form af kurser er også et 
vigtigt område, men Lars Udsholt 
understreger, at relevansen af kur-
ser skal overvejes nøje: ”Der skal 
være et klart formål med kurser, 
ellers er det ikke sikkert det flytter 
noget.”

BEDRE RESULTATER
Lars Udsholt erkender, at det kan 
være svært at holde fokus på pro-
cedurer og organisering, når man 
står ude i marken med en masse 
akutte behov. ”Hvis man brænder 
for at komme i gang med at øge 
antallet af piger, der kommer 
regelmæssigt i skole, eller skal i 
gang med en kampagne, som skal 
sikre unge mod seksuelle overgreb, 
så virker kapacitetsopbygning ikke 
helt så vigtigt,” siger Lars Udsholt, 
”men faktum er, at jo bedre kapa-
citet en organisation har, jo bedre 
resultater får den.”

Hvad skal der til  
 for at redde verden?
Det er måske ikke lige mødereferater og jobbeskrivelser, der først kommer på net-
hinden, i spørgsmålet om, hvordan man bedst hjælper verdens fattige. Men vores 
partnerorganisationers indre liv er essentiel for, hvor mange fattige mennesker, 
der kan få et bedre liv.

DANSK MISSIONSRÅDS 
UDVIKLINGSAFDELING:
Dansk Missionsråds Udvik-
lingsafdeling er en para-
plyorganisation for danske 
kirker og kirkelige organi-
sationer, som samarbejder 
med kirker og organisa-
tioner i udviklingslandende. 
DMR-U arbejder for at 
forbedre levevilkårene for 
de dårligst stillede grupper 
i udviklingslandende.

Udviklingstrekanten: Her kan du se, hvordan styrkelse af 
samarbejdspartnere tænkes ind i udviklingsarbejdet:

FORTALERVIRKSOMHED 
For eksempel: Kampagner 

for retten til at gå i skole, få 
pension og stemme ved valg.

PRAKTISKE YDELSER 
For eksempel: Kurser i køkken-

haver og hønsehold, uddeling af 
såsæd, vand og sanitet.

STYRKELSE AF ORGANISATIONEN 
God regnskabsførelse og administration, 
fordeling af magt og ansvar, kompeten-

ceudviklende kurser.

Udviklingsarbejdet  
kan ses som en trekant
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S Y R I E N

Sneen begyndte at falde i Bekaa–
dalen midt i december, hvor 
titusindvis af flygtninge fra Syrien 
lever i uformelle bosættelser, og 
temperaturerne daler til et godt 
stykke under frysepunktet om 
natten. Vinteren øger behovet for 
hjælp dramatisk. I det kolde og 
fugtige klima er især børn, ældre 
og svagelige særligt udsatte for 
luftvejs– og lungeinfektioner, som 
kan blive livstruende. 

TO MÅNEDER  
I BESKYTTELSESRUM
Ismail og hans familie er nogle af 
de flygtninge, som har fået hjælp 
til at klare vinteren. Hjemme i 
Syrien ramte en bombe deres hus, 
og den syvårige søn, Akram, blev 
slemt forbrændt. I desperation gra-
vede familien et beskyttelsesrum 
ud under murbrokkerne fra deres 

Manglen på arbejde betyder også, at familierne har endnu færre penge til mad, medicin, sæbe og tøj. 
Hertil kommer behovet for bygge- og isoleringsmaterialer, samt tæpper, madrasser og brændeovne. 

Fra bomberegn  
 til dræbende kulde

For de syriske flygtninge, der har søgt tilflugt i Libanon, byder vinteren på endnu et 
mareridt. De værste snestorme i årtier har ramt Mellemøsten, og tusindvis af flygtninge 
mangler varme og husly. Mere end halvdelen af dem er børn.

hjem, og i to måneder levede de i 
denne hule. Under en kort pause i 
kampene kravlede familien ud fra 
deres skjul, og det lykkedes dem at 
få et lift og komme i sikkerhed i 
Libanon. 

“Da vi ankom til bosættelsen i 
Libanon, var vi ikke forberedte på 
vinteren, og vores største behov var 
ordentligt husly. Heldigvis modtog vi 
byggematerialer og tæpper. Dagen 
efter begyndte det at regne, men 
vi var i stand til at dække vores telt 
og holde os tørre, og tæpperne har 
holdt os varme. Vi er meget tak- 
nemmelige for hjælpen,” siger Ismail. 

MUDDER OVERALT
Flygtningelejrene bliver mudrede 
af regnskyl og smeltet sne. Der er 
hverken asfaltveje eller fortove, så 
mudderet trænger også ind i teltene 

og gør livet endnu mere snavset og 
trøstesløst end om sommeren.

”Betingelserne for flygtningene er 
forværret om vinteren på grund af 
vejret, og fordi der er mangel på 
arbejde. Det er i forvejen svært for 
de syriske flygtninge at finde jobs. 
I forårs– og sommermånederne 
finder en del af flygtningene ar-
bejde med at så og høste afgrøder. 
Men her om vinteren ligger dette 
arbejde stille, og det forværrer en 
i forvejen meget svær situation,” 
siger Megan Fraga, medarbejder 
i organisationen Medair i Libanon. 

Vinternødhjælp  
til de mest sårbare
• Mission Øst støtter uddeling- 

en af materialer til husly til 
5.000 familier (ca. 34.000 
personer), så de kan isolere 
deres bosættelser mod kul-
de, sne og regn. Der vil også 
blive uddelt 2.300 vintersæt 
med termiske gulvmåtter og 
sækkelærred til isolering.

• 700 af de mest sårbare 
familier i bosættelserne har 
modtaget komfurer og eks-
tra tæpper.

• 1.620 nyligt ankomne fa- 
milier har fået tæpper, ma-
drasser, køkkensæt og hy-
giejnepakker, samt særlige 
forsyninger til kvinder og 
babyer til dagligesundhed 
og hygiejne. 

 I alt har mere end 1 million 
syrere søgt tilflugt i Libanon.   

“ Da vi ankom til 
bosættelsen i Libanon, 

var vi ikke forberedte på 
vinteren „
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”Jeg var bange for, at jeg skulle dø,” 
fortæller Rowena fra Filippinerne. 
Gudskelov døde ingen i hendes fa-
milie den morgen, da Haiyan ramte 
deres hjemby Dulag. Tyfonen rasede 
med 300 km i timen fra klokken 
fire til klokken ti om morgenen, 
og bagefter var byen fuldstændig 
forandret. Alt var ødelagt. 

Før boede Rowena i et stort hus 
sammen med sin mand og deres tre 
sønner, Jan Robert på 10 år, 14-åri-
ge Winburt og den udviklingshæm-
mede Gilbert på 13 år. Men tyfonen 
ødelagde det meste af hjemmet, 
så familien har måttet indrette sig 
i den del af huset, hvor væggene 

stadig står. Tyfonen rev hele taget 
af, men heldigvis har Rowena og 
hendes familie fået en presenning 
fra Mission Østs samarbejdspartner, 
Medair, så de kan sove i tørvejr. 

”Jeg vil gerne sige salaambat – tak 
– til de mennesker, der har doneret 
presenningen,” siger Rowena.

Men ikke alle i Dulag var lige 
så heldige.  Otte ud af ti huse i 
Dulag blev jævnet helt med jor-
den.  Blandt andet blev Rowenas 
families 88-årige bedstemors hjem 
fuldstændig raseret af tyfonen. 
Efter et langt liv med slid og slæb 
mistede hun alt på nogle få timer.

LIVSGRUNDLAGET ER VÆK
Både Rowena og hendes mand 
var landarbejdere før tyfonen. De 
arbejdede i rismarkerne og i kokos-
plantagerne. Men tyfonen har væl-
tet kokospalmerne, og rismarkerne 
er blevet oversvømmet af havvand, 
så afgrøderne og jorden i området 
er ødelagte. 

Som størstedelen af indbyggerne 
i Dulag står familien nu uden ar-

HJÆLP TIL TYFONENS OFRE
Mission Østs partner, Medair, har ydet denne hjælp til i 
alt 24-28.000 personer:
• 6000 presenninger, samt tæpper, spande og vandbeholdere.
• 5000 hygiejnesæt til at forebygge sygdomme.
• 350 sæt værktøj til at bygge husly.
• 600.000 meter reb til bygninger til 6000 familier.
• To nødhjælpsspecialister uddanner lokalt ansatte i husly og 

genopbygning.

Resterne af Rowenas 
bedstemors hus.

bejde, og de er afhængige af 
nødhjælp for at overleve. Den 
filippinske regering har uddelt ris, 
konserves, nudler og kaffe, og 
Mission Østs partner tilbyder hjælp 
til genopbygning af husene i byen.

”Fremtiden for mig og mine tre 
drenge er håbløs, for man kan ikke 
finde arbejde, efter at markerne er 
blevet ødelagt. Vi har næsten in-
gen jord, så vores eneste mulighed 
er at dyrke nogle hurtigtvoksende 
grøntsager, som vi kan sælge,” 
forklarer Rowena. Selvom familien 
reddede livet, så er kampen for 
overlevelse langt fra slut. 

Livet  
 efter dommedag
I store dele af Filippinerne kan tilværelsen deles i to dele: Før og efter verdens 
kraftigste tyfon, Haiyan. Tyfonen dræbte tusindvis af mennesker og gjorde millioner 
hjemløse. Her fortæller den filippinske kvinde, Rowena, om livet efter Haiyan. 

Rowena med to af sine børn. 
Familien har overlevet, men 

fremtiden ser mørk ud.

Katastrofen på 
Filippinerne i tal:
• 4.1 mio. har mistet  

deres hjem.
• 6190 døde.
• 1785 er meldt savnede.

kilde:
www.integralalliance.org
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K O R T  N Y T

Mission Øst i sommerlandet
Her kan du møde Mission Øst i den kommende sommer:

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
fra d. 12. – 15. juni

www.brk.dk/Folkemoedet

SOMMERCAMP MARIAGER 
fra d. 12. – 19. juli

www.sommercamp.dk

SOMMEROASE 
fra d. 12. – 19. juli
www.danskoase.dk

Mission Øst indgår  
humanitær partnerskabsaftale  
med Udenrigsministeriet
Mission Øst har indgået en strategisk humanitær partner-
skabsaftale med Udenrigsministeriet. Aftalen indebærer, at 
Mission Øst vil modtage 15 mio. kr. om året de næste tre år, 
hovedsageligt til arbejdet i Afghanistan 

”Indgåelsen af denne humanitære partnerskabsaftale er udtryk 
for, at Udenrigsministeriet anerkender Mission Østs arbejde med 
nødhjælp og udvikling igennem 22 år. Takket være aftalen får 
Mission Øst mulighed for at målrette bistanden til de mest sårbare 
grupper i Afghanistan,” siger Mission Østs generalsekretær, læge 
Kim Hartzner.

Mission Øst starter  
søsterorganisation i Tyskland
De tyske myndigheder har givet tilladelse til, at 
Mission Øst starter søsterorganisationen Mission East 
Deutschland. Det sker sjældent, at danske NGOer 
åbner kontorer og søsterorganisationer i andre EU-
lande. Det er Mission Østs tætte samarbejde med det 
tyske udenrigsministerium, særligt omkring projekter i 
Afghanistan, der har muliggjort udvidelsen.

”De tyske myndigheders anerkendelse af Mission East 
Deutschland er et meget vigtigt skridt i vores arbejde 
for verdens fattigste,” udtaler generalsekretær for 
Mission Øst, læge Kim Hartzner. 
Læs hele pressemeddelelsen på www.miseast.dk

Underernæring i Afghanistan er stigende
Antallet af fejlernærede børn i Afghanistan er i visse områder ste-
get med 50 procent siden 2012, meddeler FN og New York Times. 
Den dårlige ernæring er årsagen til, at Mission Øst støtter fattige 
afghanske familier med køkkenhaver, så de kan sikre deres børn 
vitaminer og varieret kost.

Årsmøde d. 11. maj
Hør mere om Mission Østs arbejde  

rundt om i verden og om planerne for fremtiden. 

Igen i år bliver det en underholdende dag med 

spændende og forskelligartede indslag. Årsmødet 

afholdes i Vorbasse. Nærmere information  

om tid og sted følger.
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Rejs med til Armenien

Verdensarv med 
en turbulent historie
Denne rundrejse går gennem flot natur, 
små landsbyer og seværdigheder på Unescos 
Verdensarvsliste, men viser også en turbulent histo-
rie fra den tidligste kristendom over verdenskrigene til 
Sovjetunionens fald og til moderne tid, hvor vestlig og arabisk indflydelse 
forsøger at påvirke udviklingen i Kaukasus. Desuden går turen også til de 
projekter, som Mission Øst støtter. Horisont Rejser støtter i 2013-14 arbejdet 
blandt mennesker med handicap i Armenien.

Rejsen finder sted både i foråret og i efteråret 2014:
Den 19.-28. april 2014 &

den 15. - 24. september 2014 
Pris: 12.900 kr.

Kontakt Horisont Rejser for program og tilmelding  
på tlf. 70 20 27 79 eller www.horisontrejser.dk

Tur til Armenien i maj

Kristendom gennem 2000 år
Oplev 2000 år gammel kristendom, 
den smukke Sevansø, smag de lokale 
specialiteter og mød nogle af de børn, 
som Mission Øst hver dag arbejder for 
på denne unikke tur til Armenien. På 
turen kan du blandt andet opleve  ”Den 
Apostoliske Kirke,” der er Armeniens svar 
på Vatikanet, og kirken Khor Virap, hvor 
Armeniens kristendom begyndte. 

Rejsen finder sted den 9.-15. maj 2014  
og koster 10.995 kr. 

Kontakt Unitas Rejser for program og tilmelding 
på tlf. 87 23 12 40 eller 
på rejser@unitas.dk

Rejseleder på begge ture er Missions Østs med-
stifter og forhenværende generalsekretær René 
Hartzner. Han har et indgående kendskab til 
befolkningen, kulturen og historien efter at 

have rejst i landet i mere end 20 år. Med sin viden og erfa-
ring er han med til at give oplevelserne dybde og perspektiv. 
Desuden kan han fortælle om den forandring i menneskers liv, 
han har oplevet i Armenien gennem årene.

Horisont Rejser støtter  

i 2013-14 arbejdet med  

handicap i Armenien

I Mission Øst bruges 84 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennem-
sigtighed, så vores støtter kan se, 
at det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

Sådan støtter du  
Mission Øst 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 
betalingsservice. Ved at støtte 
Mission Øst med et fast beløb 
hver måned, hvert kvartal, hvert 
halve eller hele år gør du det let-
tere for os at planlægge vores 
hjælpearbejde fremover. Det er 
en billig og enkel løsning – både 
for dig og for Mission Øst.

14.800 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække op til 14.800 
kr. fra på selvangivelsen.
Ønsker du at give et større beløb, kan du 
opnå fradrag ved at tegne et gavebrev.
Kontakt Mission Øst, hvis du vil vide mere.

Virksomheder
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde? Så kan 
de kontakte Mission 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 pengegave 
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.
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Hjælp ofrene
  for krigen i Syrien

Sammen kan vi hjælpe dem igennem katastrofen.

STØT MISSION ØST I DAG!

Foto: Megan Fraga Medair


