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Forældre føres bag lyset af 
deres egen læge
I Armenien får forældre at vide, at deres 

alvorligt syge og handicappede børn kan 

blive raske ved at spise vitaminer. Mission 

øst hjælper børnene med at få den rette 

behandling.

Mission Øst

er en dansk international hjælpeorganisation, 

der yder akut nødhjælp og langsigtet udvik-

lingshjælp i østeuropa og Asien. Vi baserer 

arbejdet på kristne værdier og hjælper men-

nesker i nød uanset race, religion og politisk 

ståsted. Mission øst gennemfører projekter 

i Afghanistan, Armenien og tadsjikistan. Vi 

samarbejder med lokale partnere i Bulgarien, 

Nepal og Rumænien, og er involveret i en 

fælles hjælpeindsats for de overlevende efter 

flodbølgen i Asien. Mission øst modtager 

økonomisk støtte fra blandt andre Det Danske 

Udenrigsministerium, EU og FN.
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Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r

I Østeuropa og Asien findes 250.000 

mennesker, der i 2006 fik hjælp til et 

bedre liv takket være jeres støtte.

Husker du Sveta og Marine fra 

Armenien? Sveta er handicappet 

og har brug for  

medicinsk behandling. Marine 

(billedet) bor i en gammel stald og 

risikerer at dø af kulde, ligesom 

sine fem søskende. Takket være 

din hjælp har vi i Mission Øst 

mulighed for at give de to piger et 

bedre og mere værdigt liv.

I 2006 startede vi vores største 

udviklingsprojekt nogensinde i 

Armenien, og i løbet af det år, der 

er gået, har vi allerede identifice-

ret 850 handicappede og socialt 

udsatte børn, der nu kan få hjælp 

til en bedre fremtid. 

Samtidig viser vores undersøgelser 

i løbet af det sidste års tid, at der i 

hele Armenien lever cirka 10.000 

udsatte og sårbare børn, der risi-

kerer at dø af fattigdomsrelaterede 

sygdomme. Vores arbejde er derfor 

langt fra færdigt, og vi håber, at du 

vil hjælpe os med at gøre en endnu 

større forskel for disse børn i det 

nye år.

2006 vil altid have en speciel 

betydning for mig. Det var i dét 

år, jeg flyttede til Armenien med 

min kone og mine tre sønner for at 

komme tættere på de mennesker, 

vi hjælper i Mission Øst. 

Som læge har jeg oplevet den for-

tvivlelse, smerte og frygt, som syge 

mennesker har. Det samme ser 

jeg her, når vi fortæller forældre, 

at deres handicappede børn ikke 

bliver raske med tiden, selvom det 

Husker du…?

er dén fejlagtige besked, de har 

fået af deres egen læge. Men jeg 

ser også glædestårerne i mødrenes 

øjne, når børnene tegner deres før-

ste tegning, fordi Mission Øst har 

sørget for, at de kan komme i skole 

på trods af, at resten af samfundet 

mener, at handicappede ikke har 

potentiale for at udvikle sig. I no-

vember 2006 fik vi godkendt den 

nationale læseplan, der sørger for, 

at børn med indlæringsvanskelig-

heder for opfyldt deres individu-

elle behov for undervisning.

I alt har vi i året, der gik, hjulpet 

250.000 mennesker i nød. Vi fort-

sætter vores arbejde i Afghanistan, 

hvor vi er en af de få hjælpeorga-

nisationer, der er til stede i landet. 

Og vi bliver ved med at kæmpe for 

et bedre og mere værdigt liv for 

mennesker i Tadsjikistan, Nepal 

og Rumænien.

2007 er fyldt med nye, spændende 

projekter, så følg med i de kom-

mende numre. Og husk, at intet 

af det her kan lade sig gøre uden 

jeres hjælp. 

 

Jeg ønsker jer alle et godt nytår! 

 

 

Kim Hartzner, 

læge og generalsekretær
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Ved at bygge vandsystemer og 

lære folk om god hygiejne har 

Mission Øst i løbet af 2006 hjul-

pet flere tusinde mennesker i 

det nordlige Afghanistan.

Afghanistan har stået over for 

adskillige udfordringer i løbet af 

det sidste to et halvt årti. På trods 

af positive fremskridt og flere 

anstrengelser fra både den af-

ghanske regering og det 

internationale samfund 

er landet stadig under-

lagt en overvældende 

fattigdom. Sult er langt 

fra en ukendt følelse hos 

størstedelen af befolk-

ningen.  

Under Taleban-regimet var det 

især kvinder, der måtte lide under 

betegnelsen anden-rangsborgere. 

I dag spiller flere kvinder en be-

tydningsfuld rolle i samfundets 

opbygning, og når det kommer til 

at forbedre hygiejnen og ernærin-

gen og forebygge sygdomme, er de 

nøglen, fordi de har ansvaret for 

husholdningen.

I 2006 har Mission Øst derfor 

hjulpet afghanske kvinder med at 

dyrke køkkenhaver i landsbyer, 

der sjældent før har set en grønt-

sag. Familierne får sundere mad, 

og resten af grøntsagerne sælger 

de og tjener penge på. Mange 

familier er holdt op med at dyrke 

opium, fordi de kan tjene til føden 

ved at dyrke grøntsager i stedet.

Undervisning i god hygiejne

Sundhed og hygiejne er en væsent-

lig faktor i Mission Østs arbejde. 

Hvis folk bliver syge, fordi de ikke 

ved, at de skal vaske deres hænder 

efter, de har været på toilettet, er 

de for eksempel ikke i stand til at 

arbejde, og fattigdommen sætter 

sig kun dybere.

I løbet af det år, der er gået, har 

9.133 mænd og kvinder fået 

undervisning i god hygiejne, og 

20.925 mennesker har fået adgang 

til rent drikkevand.

Bibi Mariam skolen i den nordlige 

Takhar-provins har fået latriner 

og en brønd, der hver dag bruges 

af 2.000 piger. Før havde de slet 

ingen toiletter på skolen og måtte 

selv medbringe drikkevand hver 

dag.

Kvinder er nøglen til bedre hygiejne i Afghanistan

a f g h a n i s t a n

Husker du…
…Mariam på 

syv år, der 

er på vej til 

at blive én 

blandt de blot 

15 procent 

af afghanske 

kvinder, der kan læse? Mariam 

kan få en uddannelse, fordi 

Mission Øst har bygget en skole 

i landsbyen Khanaqa, hvor hun 

bor. Med en uddannelse er 

Mariam med til at bryde det 

negative mønster, der præger 

de afghanske kvinder, hvis gen-

nemsnitslevealder er blot 44 år. 

At få piger i skole er nøglen til at 

løse problemet, mener alle fra den 

lokale jordmoder til eksperter i 

UNICEF. Til Mission Øst siger Ma-

riam: ”Jeg elsker at gå i skole.”

Husker du…
…45-årige 

Faozia, der 

arbejder som 

landbrugsråd-

giver i Mission 

Øst? Hun har 

valgt at trodse 

det mandsdominerede samfund, 

hvor mange er imod, at kvinder 

arbejder. Igennem sit arbejde hos 

Mission Øst hjælper hun andre 

kvinder, der blandt andet har brug 

for hjælp til at dyrke grøntsager 

i deres køkkenhaver og få bedre 

hygiejne i køkkenerne. 

”Kun en kvinde kan nå de andre 

kvinder og give dem den viden, 

der skal bringe dem ud af deres 

fattigdom,” fortæller Faozia.

Husker du…
…20-årige Masawida, der i 2006 

droppede opiumsdyrkningen, 

fordi hun fik hjælp af Mission Øst 

til at anlægge en køkkenhave? 

Opiumsdyrkningen i Afghanistan 

bidrager til en stor del af verdens 

Kvinder spiller en betydnings-

fuld rolle i samfundets opbyg-

ning, og når det kommer til at 

forbedre hygiejnen og ernærin-

gen og forebygge sygdomme, er 

de nøglen.
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Kvinder er nøglen til bedre hygiejne i Afghanistan

shekeba er holdt op med at dyrke 
opium, efter at Mission øst hjalp 

hende med at anlægge en køkken-
have. Nu dyrker hun mad til fami-

lien og har også nok til at sælge.

56.000 forbundet med 
omverdenen

2006 var også det år, hvor 56.000 

mennesker blev forbundet med 

omverdenen gennem 13 kilometer 

vej fra det fattige Chaal distrikt 

til Mandara dalen. Ved at bygge 

veje til og fra landsbyerne, gør vi 

det nemmere for indbyggerne at 

komme på hospitalet, til markedet 

og i skole.

Landsbyboerne er selv meget 

involverede i både vand- og vejpro-

jekterne, lige fra planlægning til 

udførelse. På den måde sikrer vi, 

at de vedligeholder og passer på de 

ting, de har fået, selv efter Mission 

Øst er færdig med sit arbejde.

heroinpro-

duktion, 

men nu kan 

Masawidas 

familie og 

andre fattige 

familier i ste-

det brødføde sig selv ved hjælp 

af kålhoveder, tomater, løg og 

andre grøntsager. 

”Før Mission Øst hjalp os, 

dyrkede vi opium. Nu har vi nok 

mad, og vi kan også tjene nogle 

penge. Det har gjort livet meget 

nemmere,” fortæller Masawida.
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Mohiras børn har fået mere 
energi til at læse lektier, og de 
kan bedre modstå sygdomme, 
efter at Mohira fik hjælp til at 
anlægge en køkkenhave.

Siden hun var barn, har 38-årige 

Mohira Saifuddin stort set kun 

levet af te, ris og brød. I hendes 

landsby har grøntsager været et 

sjældent syn. For at komme til det 

nærmeste marked, hvor der nogle 

gange bliver solgt tomater, salat, 

kål og så videre, skal indbyggerne 

rejse fire-fem timer på æselryg, og 

grøntsagerne er ofte så dyre, at de 

alligevel ikke har råd til dem.

Men nu har Mohira Saifuddin og 

andre i landsbyen fået hjælp til 

at anlægge en køkkenhave. Siden 

april har hun med hjælp fra Mis-

sion Øst dyrket tomater, løg og 

blomkål, som hun tilbereder til 

familien eller sælger videre.

Grøntsagerne har forbedret hendes 

families ernæring, og børnene har 

a f g h a n i s t a n

Afghanistan

KANDAHAR

KABUL

MAZAR-I-SHARIF

KUNDUZ

PAKISTAN

USBEKISTAN TADSJIKISTAN

FAIZABAD

TALOQAN
BAHARAK

Afghanistan i 2006:
• 17 vandsystemer bygget

• 17 brønde udgravet

• 3.157 latriner bygget

• 181 latriner under opførelse

• 3.215 familier har fået hjælp til 

at plante køkkenhaver

• 13 kilometer vej bygget

Nu er grøntsager ikke 
længere et særsyn

fået mere energi til at læse lektier 

og kan bedre modstå sygdomme.

“Jeg er så tilfreds med min køk-

kenhave. Den har en god effekt på 

mine børn og jeg. Jeg er så stolt 

over, at jeg ikke længere er sulten, 

at min familie er sund, og at jeg 

tjener penge, så min familie kan 

leve,” siger Mohira Saifuddin.

I alt har 3.215 afghanske familier 

i 2006 fået hjælp til at anlægge en 

køkkenhave. 

Før blev haven omkring 
huset, hvor Mohira bor 
med sin mand og deres 
fem børn, ikke benyttet til 
noget særligt. Med hjælp 
fra Mission øst bruger 
hun i dag jorden til en 
køkkenhave, der giver 
familien mad på bordet.
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TYRKIET

IRAN 

AZERBAIJAN 

AZERBAIJAN 

GEORGIEN 

Armenien

GYUMRI VANADZOR 

SOT’K’ 

ANGEGHAKOT’ 

KAPAN

YEREVAN

En sund start  
for børn i Armenien

Inna Mnatsakanjan, 
Mission øst 

I 2006 tog Mission Øst hul på 

organisationens største udviklings-

projekt i Armenien nogensinde. "En 

Sund Start" har allerede gjort en stor 

forskel for flere hundrede børn. Men 

der er stadig tusinde, der risikerer 

ikke at overleve vinterens kulde.

“Mit navn er Olga. Jeg går i anden 

klasse…” – i biografen i den 

armenske hovedstad, Jerevan, 

kører en reklamefilm. I denne film 

optræder Olga. Hun er udviklings-

hæmmet og et af de børn, som 

Mission Øst hjælper i Armenien. 

Olga bærer sin skoleuniform med 

stolthed, og et smil breder sig om 

munden på hende. Reklamefilmen 

er en del af Mission Østs kam-

pagne, der skal få samfundet til at 

ændre opfattelse af handicappede 

og børn med indlæringsvanskelig-

heder i Armenien.

I Armenien bliver handicappede 

betragtet som mennesker, der er 

mindre værd, og i mange tilfælde 

bliver børnene gemt væk der-

hjemme. De får ikke chancen for 

at komme i skole eller at få den 

rette diagnose og behandling, og 

det kan betyde, at udviklingshæm-

mede ikke kan få arbejde og derfor 

er dømt til et liv i fattigdom.

850 børn får nu hjælp

Kampagnen, der også omfatter 

plakater i metroen, er en del af 

projektet ”En Sund Start”, som 

Mission Øst tog hul på i 2006. ”En 

Sund Start” er vores største udvik-

lingsprojekt i Armenien nogensin-

de. Udover at ændre holdningen til 

handicappede, ønsker vi at finde 

de børn, der bliver gemt væk der-

hjemme, så vi kan give dem den 

medicinske behandling og skole-

gang, de har krav på. Og vi ønsker 

at hjælpe de armenske børn, der 

lever i så dyb fattigdom, at deres 

liv afhænger af vores hjælp. 

Siden projektets start har vi iden-

tificeret 850 børn som handicap-

pede eller socialt udsatte, og de får 

nu lægehjælp eller social hjælp.

Samtidig viser vores undersøgel-

ser, at der i alt er cirka 10.000 sår-

bare armenske børn, der risikerer 

at bukke under for fattigdomsre-

laterede sygdomme, hvis de ikke 

bliver fundet. De risikerer at dø af 

kulde eller af simple infektioner, 

der nemt kunne være behandlet. 

Det er en kamp mod tiden i et 

land, hvor temperaturen kan nå 

minus 20 grader om vinteren.

Armenien i 2006:
• Uddannelsesministeriet god-

kendte national læseplan for 

børn med indlæringsvanskelig-

heder

• 200 lærere uddannet til at un-

dervise med den nye læseplan

• Antallet af almindelige skoler, 

der tilbyder undervisning til 

børn med indlæringsvanske-

ligheder, er vokset til 14 med 

hjælp fra UNICEF

• 850 handicappede og socialt 

udsatte børn er blevet iden-

tificeret og flere sendt til akut 

behandling på sygehuset i 

Jerevan

• Flere end 250 familier, der har 

børn med indlæringsvanske-

ligheder, har modtaget social 

hjælp

• 11 støttegrupper etableret

• 47 armenske love er blevet 

undersøgt og analyseret for at 

sikre, at de overholder interna-

tionale konventioner – otte love 

vil blive ændret

Husker du…

…Marine på fem år, der i sommeren 2006 var 

ved at dø af en alvorlig infektion? Fem af Marines 

søskende er allerede døde af fattigdomsrelaterede 

sygdomme, da de var mellem fem måneder og et år 

gamle. Men Marine blev reddet af Mission Østs lægeteam, der fik 

hende ind på det børnesygehus, som er med i det sundhedsprojekt, 

vi gennemfører lidt uden for hovedstaden Armavir.
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I Armenien får forældre at vide, at 

deres alvorligt syge og handicappe-

de børn kan blive raske ved at spise 

vitaminer. Mission Øst hjælper bør-

nene med at få den rette behandling.

Forestil dig, at du tager dit barn, 

der lider af en alvorlig hjerte-

sygdom, med til lægen, der blot 

fortæller dig, at problemet vil 

forsvinde med tiden. Eller at lægen 

giver dit barn, der har for meget 

vand i hovedet, en vitaminpille 

og siger til dig, at det vil kurere 

lidelsen.

Generalsekretær Kim Hartzner 

har mødt forældre i Armenien, der 

har været udsat for netop dette. Og 

desværre er tilfældene langt fra 

enkeltstående i landet.

”Disse børn kan kun blive hel-

bredt med kirurgiske indgreb. 

Men i stedet for en hurtig behand-

ling er forældrene blevet efterladt 

med falske forhåbninger. Når bar-

net fylder syv år, er den nødvendi-

ge behandling ikke længere gratis, 

og så har forældrene som regel 

ikke råd til den,” fortæller Kim 

Hartzner, der er uddannet læge.

Nemmere med en løgn?

Sundhedssystemet i Armenien er 

ét stort rod efter 15 års forsøm-

melse som følge af Sovjetunionens 

fald. Lokale læger giver alt for ofte 

forkerte diagnoser eller slet ingen 

diagnose. Endnu oftere frygter for-

ældrene til handicappede børn at 

tage dem med til lægen, fordi de er 

bange for, at sønnen eller datteren 

bliver stemplet som en skamplet 

på samfundet. I Armenien er det 

en udbredt holdning, at handicap-

pede er mislykkede mennesker 

uden potentiale.

Mange forældre til børn med 

komplicerede sygdomme er blevet 

ført bag lyset af deres egen læge, 

og er blevet givet falske håb om, at 

deres børn kan blive helbredt med 

vitaminer eller andre ineffektive 

lægemidler.

”Hvad tænkte disse læger på, da de 

løj for forældrene? Var de uviden-

de? Eller gad de simpelthen bare 

ikke ordne den rette behandling 

for børnene og syntes derfor, det 

var nemmere at fortælle en løgn 

og give forældrene falske forhåb-

ninger?” spørger Kim Hartzner.

469 familier fundet

Siden marts har Mission Østs 

partner i Armenien, Arabkir, 

foretaget undersøgelser af de børn, 

der er blevet fundet af vores lokale 

partner, Nairi. 

Nairi arbejder i 11 dele af Armavir 

regionen for at finde børn, der har 

brug for social eller medicinsk 

hjælp.

Indtil videre er 469 familier blevet 

fundet. Det betyder, at cirka 850 

børn, der har brug for lægelig 

behandling eller social hjælp er 

blevet identificeret og enten har 

fået eller nu kan få den livsvigtige 

hjælp, de behøver.

Forældre føres bag lyset  
af deres egen læge

seksårige Gagik har lidt af vand i hovedet, siden han var halvandet år gam-
mel. En læge i hovedstaden Jerevan fortalte hans forældre, at lidelsen 
kunne kureres med medicin i tre måneder. sandheden er, at den eneste 
løsning for Gagik er, at han får en operation så hurtigt som muligt.

Husker du…
…15-årige Emma, der som toårig 

fik diagnosen hjernelammelse, men 

aldrig blev behandlet? Da Emma 

var fem år, fik hendes mor at vide af 

en læge, at det var for sent at gøre 

noget.  

Sammen med vores samarbejdspartner i Armenien, 

Nairi, fandt Mission Øst Emma i februar 2006. Før fik 

Emma flere epileptiske anfald om dagen, men efter at 

Mission Øst har sørget for, at hun får medicin, er det 

kun sjældent, at hun får anfald.
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For tre år siden begyndte Ashot 

Setrakjans ben at blive svage. Hans 

forældre tog ham med til lægen, 

der fortalte dem, at fedtvæv havde 

samlet sig omkring musklerne, 

og at Ashot bare skulle tage nogle 

vitaminer. Den fejldiagnose gav 

forældrene et falsk håb om, at han 

snart ville blive rask. I stedet er 

situationen blevet værre, og nu 

kan Ashot ikke længere gå. En kø-

restol ville have forbedret hans liv 

betydeligt, men for forældrene var 

dét det samme som at indrømme, 

at Ashot har et handicap, der ikke 

kan kureres med vitaminer. Ved 

hjælp af Mission Østs lægeteam 

har de nu forstået, at deres 11-

årige søn har muskelsvind, der 

kun vil blive værre med tiden, 

og at det eneste, de kan gøre for 

Ashot, er at give ham en kørestol 

og fysioterapi, så han i det mindste 

får den hjælp, han har brug for, for 

at udnytte den muskelkraft han 

har tilbage.

Ashot - vitaminer helbreder ikke muskelsvind

Levon Danieljan er en toårig, lille 

og bleg dreng. Siden han blev 

født, har hans udvikling været 

langsom, og i dag kan han kun 

sige ganske få ord. Da han var et 

år gammel, blev han opereret for 

maveproblemer, og lægen fortalte 

hans forældre, at hans langsomme 

udvikling skyldtes operationen. 

Levon er nu blevet undersøgt af 

Mission Østs lægeteam, som har 

en mistanke om, at Levon er født 

med en stofskiftesygdom. Hvis 

sygdommen var blevet opdaget ved 

fødslen, kunne den være blevet 

behandlet, og Levon ville have 

udviklet sig normalt. Forhåbentlig 

vil Levons forældre snart kende 

sandheden og bedre være i stand 

til at træffe de rigtige beslutninger 

for Levons liv.

Levon - sygdommen kunne være behandlet ved fødslen

For flere år siden opdagede en 

læge en mislyd i Aram Hazrjans 

hjerte – et tegn på, at Aram havde 

et hul i hjertet. Hans forældre fik 

at vide, at de bare skulle vente 

nogle år, og så ville problemet 

forsvinde af sig selv. I dag kan syv-

årige Aram kun løbe ganske kort, 

før han bliver nødt til at sidde ned 

og hvile sig. Det store hul i Arams 

hjerte betyder, at det ikke fungerer 

optimalt. Hvis han ikke bliver 

behandlet, vil hans udvikling 

hæmmes, han vil ikke være i stand 

til at udføre fysisk arbejde, og han 

vil sikkert aldrig komme til at leve 

et normalt liv. Men da Aram er 

fyldt syv år, kan han ikke længere 

modtage gratis behandling, og 

den nødvendige operation koster 

meget mere, end hans forældre har 

råd til. Mission Øst arbejder for, at 

Aram får den lægelige opfølgning 

og operation, han har brug for.

Aram - hul i hjertet forsvandt ikke af sig selv

Husker du…
…Sveta, der i efteråret 

blev fundet af Mission 

Østs team og nu er 

blevet diagnosticeret 

som udviklingshæm-

met? I Armenien bliver 

handicappede ofte be-

tragtet som mislykkede 

mennesker, der ikke 

rummer de samme 

muligheder som andre 

mennesker. De bliver 

anset som en skamplet 

på samfundet og fami-

lien, og ofte gemmes de 

væk derhjemme. Sveta 

har aldrig før været i 

behandling, men nu får 

hun hjælp af Mission 

Øst, så hun kan udvik-

le det potentiale, hun 

har som menneske.
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2006 var året, hvor Mission 

Øst for alvor gik ind i arbejdet 

med oversvømmelses- og 

jordskælvsberedskab.

Allerede inden Tadsjikistan fik 

sin selvstændighed i 1991, var 

landet én af de fattigste republik-

ker i Sovjetunionen. Borgerkrigens 

ødelæggelser, tørke og jordskælv 

har sørget for, at tadsjikerne i dag 

stadig er et folk i dyb fattigdom. 

Tadsjikistan er et bjergrigt om-

råde, og risikoen for jordskælv er 

stor. Mange tadsjikere lever i huse, 

der er så dårligt bygget, at de fal-

der sammen, når jorden ryster. Det 

har kostet adskillige mennesker li-

vet ikke at vide, hvordan de bygger 

huse, der kan modstå jordskælv. 

Og naturens ødelæggelser og tabet 

af menneskeliv bringer kun endnu 

mere fattigdom med sig.

I 2006 har 1.600 mennesker delta-

get i demonstrationer af, hvordan 

jordskælv kan forebygges.

Beskyttelse mod vandmasserne

Ligesom jordskælv kan oversvøm-

melser ødelægge livet for mange 

mennesker i Tadsjikistan. I 2006 

sørgede Mission Øst for, at 2.350 

husholdninger og 9.609 børn blev 

undervist i, hvordan oversvøm-

melser kan forhindres. Og i 10 

landsbyer er der blevet plantet 

træer, bygget dræningskanaler og 

dæmninger, der beskytter flere 

end 16.500 mennesker mod vand-

masserne.

240.000 fodboldbaner

Et sted, hvor vandet er velkom-

ment, er på markerne. I Tadsji-

kistan er det opdyrkede areal per 

indbygger et af verdens laveste, 

og store dele af befolkningen er 

afhængig af udenlandsk nødhjælp 

for at overleve.

I 2006 har Mission Øst undervist 

2.331 landmænd i landbrugstek-

nikker, og et forbedret vandings-

system fører vand til cirka 120.000 

kvadratmeter jord (et areal der 

svarer til cirka 240.000 fodboldba-

ner) og dermed de 90 familier, der 

dyrker landbrug dér.

Naturens ødelæggelser fører til 
endnu dybere fattigdom

Husker du…
…85-årige Sangali, der nær havde 

mistet sin søn i et jordskælv, da 

huset faldt sammen over ham? I dag 

har Sangali fået muligheden for at 

udnytte sin baggrund som tømrer 

til at lære andre, hvordan de bygger 

jordskælvssikre huse. Han er en 

aktiv deltager i alle Mission Østs jordskælvsprojekter 

og taler ved træningsseminarer og ved offentlige ar-

rangementer. 

I 10 landsbyer er der 
bygget dæmninger og dræ-
ningskanaler og plantet 
træer, der beskytter flere 
end 16.500 mennesker 
mod oversvømmelser.
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Hvert år dør 1,8 millioner børn 

under fem år verden over af noget 

så simpelt som diarré. I Tadsjikistan 

har flere landsbyer fået hjælp til at 

undgå at blive en del af statistikken.

For ikke så lang tid siden fik 

Murodbegims lille søn diarré. 

Hun tog hen til den nærmeste 

lægeklinik, men dér kunne de 

ikke gøre noget for hende. Så kom 

hun i tanke om, hvordan hendes 

mor ved hjælp af Mission Øst 

havde lært hende, hvordan hun 

selv kunne hjælpe barnet. Hun 

blandede fire teskefulde sukker 

og en halv teskefuld salt i en liter 

kogt og dernæst afkølet vand. Og 

så skyndte hun sig at give det til 

sin søn.

Ifølge FN dør 1,8 millioner børn 

under fem år hvert år af noget så 

simpelt som diarré. 

Murodbegims søn undgik at blive 

en del af statistikken, fordi lands-

byen, de bor i, har fået undervis-

ning i forebyggelse og helbredelse 

af flere sygdomme.

Mission Øst uddanner rådgivere

Murodbegims mor, Sharipova 

Nigina, er en af landsbyens ni 

sundhedsrådgivere, der er oplært 

af Mission Øst. Nigina, der er 46 

år, har, udover sin egen familie, 

undervist 10 nabofamilier i, hvor-

dan de opnår en bedre hygiejne. 

Hun har fortalt dem, hvordan hiv 

og aids, diarré, tyfus, hepatitis og 

malaria opstår og hvordan, de kan 

forebygge sygdommene. En viden, 

vi i Danmark tager for givet, men 

som for mange fattige tadsjikere er 

helt ny information.

En alt for ringe viden om hygiejne 

er årsag til en stor forekomst af 

sygdomme blandt indbyggerne 

i Tadsjikistan. Derfor uddanner 

Mission Øst rådgivere i hygiejne 

og arrangerer workshops om hygi-

ejne i skoler og landsbyer.

Rent vand til 26.000 mennesker

”Undervisningen hjælper os me-

get, og hele landsbyen er taknem-

melig for hjælpen fra Mission Øst,” 

fortæller Nigina, der sammen 

med de otte andre sundhedsråd-

givere i landsbyen også har uddelt 

brochurer med information til alle 

indbyggerne. 

I 2006 har Mission Øst blandt 

andet forbedret forsyningen af 

rent vand til 26.000 mennesker. 

11 landsbyer har fået latriner i 

de lokale skoler og sygehuse, og 

affaldsspande til 16 landsbyer 

betyder, at 18.313 mennesker får 

gavn af et renere og mere hygiej-

nisk miljø.

tadsjikistan i 2006:
• 22 landsbyer har fået forbedret 

deres vandforsyning

• Latriner bygget eller restaureret på 

skoler og sygehuse i 11 landsbyer 

• 38 affaldscontainere bygget og trans-

porteret til 16 landsbyer

• 718 meter dæmning restaureret

• 17 landsbyer har fået advarselssyste-

mer mod oversvømmelse

• 2.331 landmænd har modtaget under-

visning i bedre landbrugsteknikker

• 50 murere uddannet i at bygge jord-

skælvssikre huse

• 4.570 husholdninger deltog i demon-

stration af jordskælvsberedskab

Når simpel diarré dræber

Husker du…
…Mirzo, der gennem Mission Øst har fået 

muligheden for at redde liv med sin viden om 

jordskælv? Mirzo har selv oplevet, hvordan 

et jordskælv dræbte flere af hans naboer i 

landsbyen, blandt andet fordi husene ikke var 

bygget ordentligt. Med Mission Østs hjælp er 

Mirzo i dag leder af en lokal gruppe, der står for at forebygge ska-

derne ved jordskælv og sørge for, at lokalbefolkningen er forberedt 

på, hvad de skal gøre, når de oplever et jordskælv. 

46-årige sharipova Nigina 
er én af de sundhedsråd-
givere, Mission øst har 
oplært. Hendes viden 
om sundhed og hygiejne 
hjælper indbyggerne i 
landsbyen til at forebygge 
sygdomme som aids, diar-
ré, hepatitis og malaria.
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For nogle familier i Armenien er 

fattigdommen så overvældende, 

at børnenes liv lyser langt væk 

af nød, omsorgssvigt og fortviv-

lelse. Alina, Arthur og Araik har 

allerede mistet to søskende. Hvis 

familien ikke får hjælp nu, risikerer 

de at blive de næste i rækken.

Alina, der kun er en baby, ligger i 

en gammel jernseng og er gennem-

blødt af sin egen urin. Femårige 

Arthurs ben er røde og hævede, 

og hans fødder har infektioner. 

Hverken Alina, Arthur eller deres 

treårige bror, Araik, 

siger en lyd. 

”Når et barn som Alina 

ikke skriger, selvom 

hendes ende er gennem-

blødt og kold, så betyder 

det, at hun har ligget og skreget 

i måneder, før hun simpelthen 

har givet op,” siger Kim Hartzner 

under sit besøg hos de tre børn i 

Armenien.

Børnene bor med deres forældre 

i et koldt værelse på anden sal i 

en gammel nedlagt børnehave. 

Trægulvet er sort af snavs, og 

familiens ejendele ligger spredt ud 

over det hele. To par drengeøjne 

iagttager Mission Østs medarbej-

dere, da de ankommer. Ingen af 

børnene siger et ord. Drengene er 

halvnøgne. Hele situationen lyser 

af fattigdom, omsorgssvigt og 

fortvivlelse.

Makeup vigtigere end børnene

Læge Anna Avetisjan, der er 

social- og sundhedsassistent har 

besøgt familien tidligere.

”Jeg blev så rørt af deres situation, 

at jeg skyndte mig hjem og sam-

lede noget børnetøj sammen til 

dem... fra min egen familie og fra 

andre organisationer."

Men i dag, hvor Anna Aveti-

sjan er på besøg hos familien 

igen sammen med Mission Østs 

generalsekretær, Kim Hartzner, er 

børnene stadig ikke klædt på mod 

kulden, selvom det er midt på da-

gen. Alligevel har moren formået 

at afse tid til at lægge sin makeup 

og ordne sin frisure.

”Jeg er ikke færdig med at klæde 

dem på,” svarer hun frustreret.

Anna Avetisjan og Kim Hartzner 

fortæller hende, hvor vigtigt det er, 

at børnene har varmt tøj på.

”Og hvad med de sko, du fik af os?” 

Moren svarer: 

”Mine børn er aldrig syge.” 

” Hvad er deres chance for at 
 overleve endnu et par måneder?”

Af Mags Bird,  
projektchef i Mission øst

”Når vi har fundet disse børn, 

kan vi ikke bare efterlade dem 

uden hjælp.”  

Generalsekretær Kim Hartzner  

Fem-årige Arthurs bluse er møgbeskidt, 
og han har åbenlyst tisset i bukserne. 
Men hverken hans mor eller far har 
tænkt sig at give ham rent tøj på.
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Frygter for Alinas liv

To af børnenes søskende er døde 

af sygdomme, der nemt kunne 

være behandlet. Én af dem døde, 

fordi moren gav barnet komælk. 

Og nu får den otte måneder gamle 

Alina stort set kun komælk som 

ernæring. 

Kim Hartzner frygter, at Alina vil 

dø i løbet af vinteren, hvis hun 

ikke får ordentlig føde, rent tøj og 

et hjem, hvor hun bliver skånet for 

kulden og snavset.

Børnenes far arbejder i marken, 

og hans indkomst rækker næsten 

ikke engang til at brødføde fami-

lien. Da deres hus brændte ned for 

nogle år siden, lod myndighederne 

dem flytte ind i den gamle børne-

have. Men nu har myndighederne 

andre planer for bygningen, og om 

en måned står familien uden tag 

over hovedet.

Deres materielle 

situation er trist, men 

den simple mangel på 

omsorg for børnene er 

mere chokerende.

”Hvad er deres chance 

for at overleve endnu et 

par måneder, hvis der ikke bliver 

gjort noget?” spørger Kim Hartz-

ner og Anna Avetisjan sig selv.

Ingen hjælp hos myndighederne

Men der er ingen hjælp at hente 

hos de lokale myndigheder. De er 

slet ikke er bevidste om proble-

merne. Der er blevet oprettet en 

ny afdeling for børnebeskyttelse, 

men uden uddannet personale og 

uden penge til transport har de 

ikke mulighed for at tage på besøg 

i landsbyerne.

Derfor hjælper Mission Østs 

lokale partnerorganisation, Nairi, 

afdelingen for børnesikkerhed 

med at tage på regelmæssige 

besøg i landsbyerne for at finde de 

familier, der har brug for hjælp til 

at tage sig af deres børn. Sammen 

med afdelingen følger de op på 

situationen. Hvis forældrene ikke 

kan hjælpes til at give deres børn 

den nødvendige omsorg, kan det 

eneste håb for børnene være at 

fjerne dem fra hjemmet.

”Det er en forfærdelig situation,” 

siger Kim Hartzner.

”Men i sidste ende handler det om 

børnenes tarv, deres ret til et trygt 

hjem, hvor deres basale behov 

bliver opfyldt. Når vi har fundet 

disse børn, kan vi ikke bare efter-

lade dem uden hjælp. Vi gør alt, 

hvad vi kan, for at sikre, at de får 

den omsorg, de har brug for.”

Dagen efter besøget hos de tre 

børn kan Kim Hartzner stadig 

lugte urinen og snavset fra famili-

ens hjem.

”Når et barn som Alina ikke skri-

ger, selvom hendes ende er gen-

nemblødt og kold, så betyder 

det, at hun har ligget og skreget 

i måneder, før hun simpelthen 

har givet op.” Generalsekretær 

Kim Hartzner

Generalsekretær Kim 
Hartzner frygter, at otte 

måneder gamle Alina 
ikke overlever vinteren, 

hvis hun ikke snart får 
ordentlig føde, rent tøj 

og et hjem, hvor hun er 
skånet for snavs og kulde.

Der er ingen hjælp at 
hente hos de lokale myn-
digheder. Derfor rejser 
Mission østs partnerorga-
nisation, Nairi, ud til lands-
byerne, for at finde de 
børn, som Alina og Araik, 
der har brug for hjælp.



Aktiviteter i Mission østs partnerlande

Nepal:
• Eternity børnehjemmet huser i 

øjeblikket 33 forældreløse børn, der 

får mad, tøj, uddannelse og lægebe-

handling

• 10 fattige børn har fået støtte til at 

gå i skole i stedet for at arbejde

• 10 familier har ved hjælp af lån fået 

mulighed for at starte eksempelvis 

land- og husdyrbrug og dermed 

tjene til føden

• 20 familier har fået bygget latriner

 

I 2007 vil Mission Øst fortsat støtte 

vores lokale partner NASSO.

Bulgarien:
• Suppekøkkenet i Sofia serverer hver 

dag mad til cirka 135 mennesker

• Socialcentret i Sofia giver gratis gen-

brugstøj og overnatning til gadebørn 

og hjemløse pensionister og rummer 

også en sundhedsklinik og tandpleje 

for fattige

 

I 2007 vil Mission Øst fortsat støtte 

vores lokale partner Church of God.

Rumænien:
• 2.580 fattige, enker, ældre og al-

vorligt syge mennesker har regel-

mæssigt modtaget medicin, mad, 

tøj, såsæd, møbler, babymad, bleer, 

legetøj og skolebøger

• Rådgivning om støtte har gavnet 

1.895 mennesker i Cluj-området

• 280 Roma-familier har modtaget 

medicinsk og materiel støtte regel-

mæssigt i løbet af året

• 450-500 sårbare familier har mod-

taget gratis lægehjælp, medicin, jule-

gaver, og i nogle tilfælde hospitals-

ophold

 

I 2007 vil Mission Øst fortsat støtte 

vores lokale partner Solia Sperantei.
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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 com-

puter, er det eneste, du skal have 

ved hånden, disse numre. Vores 

registreringsnummer er 31 70 og 

vores kontonummer er  

31 73 08 90 07. 

Du kan også give en gave til 

 Mission Øst på www.miseast.org.

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. 

1515

Ny hjemmeside
Mission Øst har fået nyt design  

på hjemmesiden www.miseast.dk

Her kan du læse meget mere om hvert land og de mennesker, 

du er med til at hjælpe. Du kan også bladre i de tidligere 

blade, og vi holder dig opdateret om seneste nyt fra vores 

projekter. Husk, at du stadig kan give din gave nemt og hur-

tigt via hjemmesiden.

Armenien takker  
Mission øst
Repræsentanter fra tre armen-

ske ministerier var mødt op til 

generalsekretær Kim Hartzners 

velkomstreception for at takke 

for hjælpen fra Danmark.

”Takket være Mission Øst er 

vi i stand til at sørge for lige 

rettigheder til børn med ind-

læringsvanskeligheder. Det er 

blevet nemmere for disse børn 

at komme i skole, og kvaliteten 

af deres uddannelse er blevet 

forbedret,” sagde Bagrat Jessa-

jan, viceminister i det armenske 

Uddannelses- og Socialmini-

sterium.

Sammen med repræsentanter 

for Sundhedsministeriet og Ar-

bejdsministeriet var han mødt 

op til Mission Østs velkomstre-

ception den 16. november 2006 

for at udtrykke landets dybfølte 

taknemmelighed for organi-

sationens indsats i Armenien 

siden 1992. Receptionen var 

for at byde Kim Hartzner, der 

tidligere på året rejste til Arme-

nien for at lede Mission Østs 

hjælpearbejde, velkommen.

Viceminister Bagrat Jessajan 

takkede Mission Øst for at 

spille en vigtig rolle i vedta-

gelsen af den armenske lov fra 

2005, der giver børn med sær-

lige indlæringsbehov samme ret 

til skolegang som andre børn i 

landet. Med til receptionen var 

blandt andre også repræsentan-

ter for UNICEF og USAID.
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