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Før og efter katastrofen
– Klimaet ændrer sig til 
en mere ”vild” type
"Ekstreme regnskyl, 
ekstreme storme, ekstreme 
tørker bliver mere og mere 
almindelige og rammer 
de fattige lande hårdest. 
Det, vi kan gøre her og nu, 
er at sikre verdens mest 
udsatte mod hændelser, 
som vil ødelægge deres 
liv," skriver meteorologen 
Mikael Jarnvig i temaet 
om naturkatastrofer og 
forebyggelse.

Tadsjikistan
– Kvinderne står 
alene mod 
mudderet
I katastrofe-sæsonen 
er mændene over alle 
bjerge, og kvinderne 
i landsbyen Puthrin 
må selv skride til 
handling.

Nordkorea
– En sultkatastrofe truer 
seks millioner mennesker 
Hvordan gik det til, at cirka en million mennesker døde af 
sult i Nordkorea i halvfemserne? Og kan vi forhindre, at det 
sker igen lige om lidt?

Pakistan
– Når der også er brug for to madrasser
I Swatdalen i Pakistan findes en fattigdom så dyb, at 
Mission Østs partner greb til egne lommer, mens den 
organiserede hjælp blev delt ud.

Bulgarien
– Sovs og kartofler 
og en uddannelse
Indvielsen af et socialcenter 
i Bulgariens hovedstad 
giver de ældre et sted at 
stille sulten og de unge en 
mulighed for at uddanne sig.
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L e d e R

Som mennesker reagerer vi 
nærmest per automatik, når 
vi ser de enorme  
ødelæggelser og de truede 
menneskeliv, som en  
tsunami, tørke, jordskælv og 
oversvømmelser efterlader 
sig. Men hvis pengene er 
syv gange bedre brugt på 
forebyggelse, hvorfor så 
vente, til katastrofen er sket? 

EU-kommissær for huma-
nitær bistand, Kristalina 
Georgieva, udtaler til 
nyhedsbureauet Reuters i 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

I mere end et årti har Mission 
Øst bevidst udviklet den 
forebyggende indsats til at 
spille en større og større rolle 
i vores arbejde. Forebyggelse 
er et område, vi stadig vil 
lægge flere og flere af vores 
kræfter i. Din faste støtte har 
derfor stor effekt nu og i lang 
tid frem.

beklagende vendinger, at 
forebyggelse desværre ikke 
sælger. 
Dét er en ulykkelig sandhed, 
når Verdensbanken vurderer, 
at det koster syv gange 
mere at rydde op og sætte 
ind med akut hjælp, når 
kraftig monsunregn driver 
flere millioner på flugt fra 
oversvømmelser i Asien, 
end det koster at forebygge 
katastrofens konsekvenser, 
inden den indtræffer.

Hvis vi både kan sørge for, 
at det værste ikke sker, og 
hjælpe, når folk er i nød, kan 
vi nå meget længere med 
vores ressourcer. Derfor skal 
vi bygge beskyttelsesmure 
og hjælpe landsbyboere til at 
forstå, at massiv træfældning 
øger risikoen for jordskred. 
Vi skal oplære mennesker i at 
bygge jordskælvssikre huse 
og uddanne dem til at være 
deres eget redningsmand-
skab.

Færre midler gør en større forskel

Foto: Christophe Belperron, Mission Øst

Hvis pengene er syv gange 
bedre brugt på forebyggelse, 
hvorfor så vente, til  
katastrofen er sket?
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f ø R  o G  e f t e R  k A t A s t R o f e N

2010 var et af de værste år i 
to årtier, når vi tæller antallet 
af naturkatastrofer.  

Naturkatastrofer spiller 
en stadig større rolle og 
kommer med en styrke 
og hyppighed så stor, at vi 
glemmer den forrige, når den 
næste rammer. Faren er, at vi 
vænner os til, at verden nok 
bare er sådan. Men der er 
både en årsag og en løsning.

Ekstreme regnskyl, ekstreme 
storme og ekstreme tørker 
bliver mere og mere almin-
delige og rammer de fattige 
lande hårdest; 89 procent 
af det samlede antal ofre 
for naturkatastrofer i 2010 
boede i Asien. Hvis vi og 
verdenssamfundet har viljen 
dertil, kan vi ændre på de 

menneskeskabte årsager 
til klimaforandringerne, 
men det vil tage mange år 
at genvinde ”den gamle 
balance”.

Nogle årsager kender vi 
ikke, men andre har viden-
skaben efterhånden fået 
skovlen under. For eksempel 
ved vi, at den stadig stigende 
udledning af drivhusgasser 
(hovedsagelig CO

2
) medfører 

en destabilisering af den 
atmosfæriske varmebalance. 
Det er et videnskabeligt 
faktum, at temperaturen er 
steget næsten én grad de 
seneste 100 år i gennemsnit 
over hele kloden. I Arktis 
er det dog meget mere. Den 
ene vejrrekord efter den 
anden bliver slået i disse år. 
Og intet tyder på, 

at det bare er en forbigående 
tilfældighed. Vi skal indstille 
os på, at klimaet ændrer sig 
til en mere og mere "vild" 
type. Voldsomme regnskyl 
og meget fældet skov har 
øget risikoen for katastrofale 
oversvømmelser, mudder- og 
jordskred betydeligt.

Mens vi i denne del af 
verden kan begrænse vores 
CO

2
 udslip, skal vi nu og 

her ansvarligt forebygge 
og risiko-minimere det, 
der for verdens svageste og 
mest udsatte i morgen kan 
ødelægge deres liv.

Klimaet ændrer sig til 
en mere ”vild” type

Af Mikael Jarnvig, 
meteorolog og  
ambassadør for  
Mission Øst 

“Det har ikke altid været sådan her. 
Jeg har boet i vores landsby i årevis 
uden at opleve en oversvømmelse. 
Før i tiden var risikoen for en  
katastrofe meget mindre,”
fortæller Sayed Shah, hvis hjem i  
Badakhshan-provinsen i Afghanistan blev 
ødelagt af en oversvømmelse sidste forår.

Ekstremt vejr bliver mere 
almindeligt og rammer de fattige 
lande hårdest; 89 procent af det 
samlede antal ofre for natur-
katastrofer i 2010 boede i Asien.

“Risikoen for oversvømmelser og især  
jordskred er blevet større. Overbefolkning, 
overgræsning og fældning af træer har blandt andet øget katastroferne,”   
fortæller Jonathan Bartolozzi, Mission Østs provinsleder i Badakhshan-provinsen i Afghanistan.
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Tænder man radioen i 
Nepals bjerglandsbyer, kan 
man høre folk, der synger om 
naturkatastrofer.
 
Sange og radiodrama har 
hjulpet 80.000 indbyggere til 
at blive klogere på de over-
svømmelser, mudderskred 
og jordskælv, der hvert år 
ødelægger en del af høsten, 
blokerer stier eller i værste 
fald slår mennesker ihjel i 
Nepals barske bjerge.

I store dele af bjergene kan 
70 procent af befolkningen 
hverken læse eller skrive. 
Men de fleste har en lille 
radio, som er deres mulighed 

for at få ny viden – i dette 
tilfælde dyrebar viden om at 
forebygge katastrofer

De korte melodiske jingler er 
nemme at huske og minder 
folk om, at de for eksempel 
ikke må fælde alle træer 
på en bjergside, hvis de vil 
undgå livsfarlige jordskred.

Indbyggerne er blevet 
instrueret i, hvordan man 
bygger beskyttelsesmure. Og 
gennem radiojournalisternes 
interviews med de landsby-
boere, der har været udsat 
for en katastrofe, har de 
også kunnet lære af andres 
dyrebare erfaringer.

Beskyttelse via radiobølger

Med hjælp fra Mission Øst har 
radioens journalister også haft 
råd til at besøge landsbyer og 
interviewe indbyggerne om deres 
erfaringer med naturkatastrofer. 

Mission Øst repræsen-
terer Danmark i ny 
bog om katastrofer
Mission Øst har som den 
eneste danske organisation 
bidraget til en ny bog om 
begrænsning af naturkata-
strofer. ”Risk Returns”, der 
er udgivet af FNs sekretariat 
for katastrofeforebyggelse, 
samler en stor mængde 
internationale erfaringer 
med præventivt katastrofe-
arbejde. Her er den danske 
indsats repræsenteret 
af Mission Østs arbejde i 
Nepal.
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Kender du et sted, hvor dine 
penge vokser til syv gange sin 
værdi? 

Mens du læser dette, er der 
ved at blive bygget en mur 
i Afghanistan. Ikke langt 
derfra ligger en skole, hvor 

1.100 afghanske piger 
og drenge fra tre fattige 
landsbyer lærer at læse 
og skrive, og hvor 24 
lærere tjener til den løn, 
der skal forsørge deres 
familier. 

Muren koster en del at 
bygge. Så hvorfor bruger 

Mission Øst ikke pengene på 
skolebøger eller tavlekridt? 
Hvad godt gør en bunke 
sten for børnene, der kunne 
købe utallige blyanter og 
regnehæfter for det samme 
beløb? Forklaringen er 
ganske simpel og illustrerer 
på bedste vis det arbejde, 
der i stadig større grad bliver 
brug for i lande som blandt 
andet Nepal, Tadsjikistan og 
Afghanistan; det arbejde, der 
forebygger de voldsomme og 
tragiske konsekvenser af flere 
og flere naturkatastrofer som 
for eksempel mudderskred, 
jordskælv og oversvømmelser.

Vandet rykker tættere på
Skolen har kostet cirka 
en halv million kroner at 
bygge og ligger i provinsen 
Badakhshan, hvor befolknin-
gen kæmper mod et stigende 
antal jordskred og oversvøm-
melser. Den nærliggende flod 
har i de seneste år ”spist” 
mere og mere af jorden, og 
vandet rykker tættere og 
tættere på skolen.

Samtidig truer floden med 
at oversvømme de omkring-
liggende landbrugsmarker og 
ødelægge høsten.

f ø R  o G  e f t e R  k A t A s t R o f e N

Din enkrone er syv kroner værd

Verdensbanken vur-
derer, at det koster syv 
gange mere at reagere 
på en naturkatastrofes 
ødelæggelser, end det 
gør at forebygge, inden 
den finder sted.

Lige nu er vandstanden i floden lav, men til foråret, når sneen i bjergene smelter, risikerer børnenes skole at bliver oversvømmet uden den 
nye beskyttelsesmur, som ses på billedet.
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Ayamuddin fra  
5. klasse:
“Nu er vores skole et 
godt og sikkert sted at 
være. Jeg er glad og 
taknemmelig.”

Det var skoleinspektøren, der bad 
Mission Øst om hjælp til at beskytte 

skolen:
”Muren har bragt håb til vores elever og lærere 
og også til de landmænd, der har marker rundt 

om skolen. Det er vidunderligt. Vi er alle så 
taknemmelige for beskyttelsen.”

Skolelærer Muhammad Hasan: 
“På regnvejrsdage turde forældrene ikke 
lade deres børn komme i skole på grund af 
risikoen for  oversvømmelse. Nu kan eleverne 
komme i skole og lære noget hver dag.”

Muhammad Israr fra 6. klasse:
”Min far hjalp med at bygge muren. Så nu er vores skole og skolegården mere sikker, og far tjente 
penge til vores familie.”

Sker det en dag, at vand-
masserne rammer skolen, vil 
oprydningsarbejdet, genop-
bygningen og erstatningen 
af ødelagte skolematerialer 
og afgrøder koste adskillige 
gange mere, end det vil koste 
at bygge en mur, der beskyt-
ter mod skaderne. For slet 
ikke at nævne de liv, der kan 
reddes.

Verdensbanken vurderer, at 
det koster syv gange mere 
at reagere på en naturkata-
strofes ødelæggelser, end det 
gør at forebygge, inden den 
finder sted. For hver krone, 
som bruges til at bygge 
en mur i Afghanistan, er 
værdien langt større for den 
skole og de marker, der ligger 
i nærheden.
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I katastrofe-sæsonen er 
mændene over alle bjerge, og 
kvinderne i landsbyen Puthrin 
må selv skride til handling.

40-årige Gulya peger væk 
fra huset og forbi høsten 
af abrikoser, der ligger til 
tørre på den hårde stenjord i 
baghaven. Det er hendes og 
børnenes evakueringsrute, 
når det næste mudderskred 
rammer landsbyen. 

Sidste år blev Zerafshandalen 
i Tadsjikistan ramt af det 
værste mudderskred i 80 år. 
Enorme masser af mudder 
og store sten kom væltende 
ned ad bjerget og dræbte 
en kvinde, da hun forsøgte 
at redde sin mest dyrebare 
ejendom, sin ene ko.

Inde i huset har Gulya hængt 
en plasticpose op cirka to 
meter over jorden. Den er 
hendes katastrofe-pose og 

indeholder blandt andet 
familiens vigtige dokumenter. 
Mission Øst har lært hende at 
være forberedt. Når mudderet 
først begynder at vælte ind, 
er der ikke tid til at hive ting 
ud af skuffer og skabe. Lige 
nu er der stille og roligt. Men 
Gulya mærker presset. Det 
er hendes ansvar at redde sig 
selv, svigermoren og de fire 
børn, når det går løs.

En landsby uden mænd
Ligesom mange af de andre 
landsbyer, Mission Øst hjæl-
per i dalen, bliver Puthrin 
hvert forår forvandlet til en 
by af kvinder og børn, når 
fattigdommen tvinger ni ud 
af ti mænd til Rusland for at 
søge arbejde. De vender ikke 
hjem, før vinteren står for 
døren. Imens smelter sneen i 
bjergene og efterlader hustruer 
og mødre med en konstant 
frygt for oversvømmelser og 
mudderskred. Der er ikke råd 
til at give afkald på marker og 
huse for at flytte til et mere 
sikkert sted, og ligesom sine 
naboer bliver Gulya også 
alene med sine børn.

Før i tiden var det kun 
landsbylederne, der vidste, 
hvordan de skulle reagere på 
en katastrofe. I dag har  
kvinderne været på kursus 

Kvinderne står alene mod mudderet

At uddanne 
kvinderne til at bære 

ansvaret under en 
naturkatastrofe er 

nyt men nødvendigt i 
takt med, at katastro-
ferne bliver større, og 
mændene ikke er der 

til at hjælpe.

Af Barbara James (th.), 
Mission Østs landeleder i 
Tadsjikistan
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hos Mission Øst og har lært 
at søge mod et aftalt og 
sikkert mødested, berolige 
hinanden og følge de plan-
lagte evakueringsruter.

”Jeg ville foretrække, at min 
mand var her. Det er et stort 
ansvar at være alene med. 
Men når han er væk, må jeg 
bare gøre alt, hvad jeg kan for 
min familie,” siger Gulya.  
Og i et område, der er 
ekstremt sårbart over for 
naturens katastrofer, føler 
hun sig nu bedre rustet til at 
redde sit eget og andres liv.

Gulyas svigermor fortæller om sidste års mudderskred, der ødelagde 
adskillige huse i landsbyen. Evakueringsruterne og undervisningen i 
katastrofeberedskab reddede familiens liv.

Vand, mad og katastrofeposen med vigtige dokumenter er 
inden for rækkevidde og lige til at gribe ud efter under hurtig 

evakuering. 

”Vær forsigtig. 
Risikozone for 
mudderskred” står 
der på skiltene, 
som Mission Øst 
har rejst de steder 
i Gulyas landsby, 
hvor faren er størst.  

Lige nu er der stille og roligt. 
Men Gulya mærker presset. 
Det er hendes ansvar at redde 
sig selv, svigermoren og de fire 
børn, når det går løs.
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Hvordan gik det til, at cirka 
en million mennesker døde 
af sult i Nordkorea i halvfem-
serne? Og kan vi forhindre, at 
det sker igen lige om lidt? 

Halvfemserne står til-
bage som en mørk periode 
i nordkoreanernes historie. 
Sovjetunionens sammenbrud 
og adskillige naturkatastrofer 
var medvirkende til en 
hungersnød, der slog cirka en 
million mennesker ihjel.

Nordkorea har siden repu-
blikkens oprettelse ønsket 
at være selvforsynende. 
Trods dette var landbrugs-

sektoren i høj grad afhængig 
af materialer og billig olie 
fra Sovjetunionen, og den 
økonomisk tætte tilknytning 
fik derfor store konsekvenser 
for Nordkorea, da Soviet 
kollapsede i starten af halv-
femserne. Samhandlen gik i 
stå, og blandt andet udbyttet 
fra landbruget faldt drastisk 
derefter.

Naturkatastrofer og situatio-
nen i dag
Alvorlige oversvømmelser i 
1995 og 1996 samt tørke og 
en ødelæggende vindstorm 
i 1997 tog hårdt på afgrø-
derne og efterlod landet med 

En sultkatastrofe truer 
seks millioner mennesker

Jorden dyrkes ved hjælp af okser og håndkraft. Landbruget i Nordkorea har brug for fornyelse 
for at møde behovet for mad, og Mission Øst ønsker at oplære landmænd i Kangwon-provinsen i 

forbedrede teknikker. Fotos: Kim Hartzner, Mission Øst

Mission Øst inde
i Nordkorea
Som den eneste danske 
organisation har Mission Øst 
fået adgang til Nordkorea 
med fødevarer. I juni måned 
rejste generalsekretær 
Kim Hartzner og Mission 
Østs ambassadør Mikael 
Jarnvig derfor til Nordkorea 
med 52,5 tons nødhjælp til 
børnehjem og vuggestuer. 
Hjælpen er nok til at holde 
3.000 børn i live i 100 dage.

Samtidig med, at vi gør 
noget ved den akutte 
krise, ønsker vi at hjælpe 
befolkningen til at undgå 
sultkatastrofer i fremtiden.  
Det er muligt, hvis vi 
kan oplære landmænd i 
landbrugsteknikker, der 
kan øge udbyttet, og som 
skærmer det bedre mod 
naturkatastrofer.

En sådan enestående  
chance for at hjælpe 
befolkningen inde i 
Nordkorea kræver massiv 
støtte. Se bag i bladet, 
hvordan du kan hjælpe.
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De børn, Mission Øst tilså på børnehjem og i vuggestuer i juni måned, havde sår og hudsyg-
domme som følge af alvorlig underernæring: ”Aldrig har jeg set børn så afmagrede, udtryksløse 
og påvirkede af sult,” fortæller generalsekretær Kim Hartzner.

Forrådslagrene er sluppet op, og nordkoreanerne må spæde den daglige lille skål ris op med urter og tang fra havet.

tomme forrådskamre og en 
hungersnød, der slog cirka 
en million mennesker ihjel.

Situationen i dag ligner situa-
tionen dengang. 80 procent 
af dette forårs høst af byg og 
hvede er slået fejl på grund af 
oversvømmelser og ekstrem 
vinterfrost. I juni måned satte 
myndighederne den daglige 
ration ris ned til 150 gram pr. 
voksen. Det svarer til en lille 
skål eller 400 kilokalorier, 
hvilket er en femtedel af, hvad 
et menneske har brug for. 

FN anslår, at ¼ af 
Nordkoreas befolkning på 
cirka 24 millioner mennesker 
har akut brug for hjælp.
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b u L G A R i e N

Indvielsen af et socialcenter 
i Bulgariens hovedstad giver 
de ældre et sted at stille 
sulten og de unge en mulig-
hed for at uddanne sig. 

I socialcentrets spisesal sidder 
en mørkhåret kvinde med 
indsunkne kinder og poser 
under øjnene. Hendes hud er 
bleg, og håret tyndt og pju-
sket. Efter et langt arbejdsliv 
er dette, hvad hun er efterladt 
med: En pension, der er så 
sølle, at den ikke engang 
rækker til at betale for dagens 
nødvendige måltider.

Socialcentret fejrede sin  
officielle åbning i juni, og  
siden har adskillige ældre  
hver uge stået i kø til suppe- 
køkkenet. Det er især 
romabefolkningen, der har 
svært ved at klare sig uden 

en håndsrækning. Officielt 
udgør romaerne 750.000 
mennesker i Bulgarien, men 
de uofficielle tal lyder på 
dobbelt så mange. Den sidste 
halvdel lever uden nogen 
form for registrering af deres 
eksistens og derfor uden 
adgang til sociale ydelser – 
hvor små de ydelser end må 
være.

På etagen oven over suppe-
køkkenet bliver unge fra 
ghettoen og andre fattige dele 
af byen tilbudt en uddannelse. 
Her kan de vælge at blive 
blikkenslagere, elektrikere 
eller bygningsarbejdere. 

Hvor suppekøkkenet giver de 
ældre et håb for dagen i dag, 
tager den næste generation 
imod et håb for fremtiden. 

Sovs og kartofler og en uddannelse

Drømmen om et 
fælles center

Mission Øst har arbejdet 
i Bulgarien siden 1997, ti 
år før landet blev medlem 
af EU. Sammen med den 
lokale partner sørgede vi i 
de første år blandt andet for 
mad til gadebørn og udsatte 
ældre, og børn på institu-
tioner fik muligheden for at 
komme på ferielejr. Tanken 
om et fælles socialcenter 
i hovedstaden Sofia, hvor 
alle håndsrækninger kunne 
samles og koordineres, 
blev født ganske tidligt 
og er nu endelig blevet til 
virkelighed med støtte fra 
Y's Men Region Danmarks 
regionsprojekt.

Når kartoflerne er 
spist, og tallerkenen 
er tom, går de ældre 
mætte fra suppekøk-
kenet og med en 
følelse af, at andre 
mennesker bekymrer 
sig om dem midt i 
deres sårbarhed.

SOFIA

Bulgarien

RUMÆNIEN

GRÆKENLAND
TYRKIET

SER
B
IEN
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De, der får den gennemsnitlige 
pension, må klare sig med cirka 
450 kroner i alt om måneden.

Bag børnenes smil gemmer sig en usikker fremtid. I 
visse dele af Bulgarien, især i ghettoerne, er arbejds-
løsheden nået helt op på 80 procent. 

Socialcentret besøger også hovedstadens 
ghettoer og uddeler nødhjælp til den 

fattige romabefolkning og fortæller 
samtidig de unge, at centret kan tilbyde 

dem en erhvervsuddannelse eller kurser i 
computer og engelsk.

Mange forsvars-
løse romapiger bliver 

bortført i en ung alder, 
ofte for at blive solgt 

til prostitution i blandt 
andet Danmark. For 

at redde dem, inden 
det sker, skynder 

desperate forældre sig 
derfor at gifte deres 

ulykkelige døtre væk 
allerede som 13-årige.
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I Swatdalen i Pakistan findes 
en fattigdom så dyb, at 
Mission Østs partner greb 
til egne lommer, mens den 
organiserede hjælp blev delt 
ud. 

”Jeg husker især én familie, 
da jeg var i Swatdalen i sidste 
uge,” fortæller Nauman 
Shah, leder af Mission 
Østs partnerorganisation i 
Pakistan. ”Begge børn havde 
problemer med deres led, og 
morens handicap forhindrede 
hende i at arbejde. Der var 
ingen til at tjene penge. Med 
støtte fra Mission Øst gav vi 
dem blandt andet en ged og 
foder, så de langsomt kan 
begynde at bygge deres liv op 
igen," fortæller han.

Men at se børnene midt i 
elendigheden, så beskidte 
og stadig mærkede af den 
tragiske oversvømmelse 
sidste år, fik Nauman til at 
ville gøre mere for familien.

”Da jeg spurgte dem om tøj 
og sæbe, svarede de, at de 
intet havde. De havde ikke 
engang madresser at sove på. 
Mine kolleger og jeg rakte 
ned i vores egne lommer og 
samlede et beløb sammen, så 
de kunne få to madrasser til 
børnene,” fortæller han.

Når der også er brug for to madrasser

Vejen til Swatdalen 
går ad smalle, 
skrøbelige stier...

... stejlt ned ad 
bjergskråninger...

... og over brusende 
floder på små 
improviserede 
broer.

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 

Mission Øst 
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du skal 
have ved hånden, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Du kan også give en gave  
til Mission Øst på 
www.miseast.org

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
på bagsiden af bladet.

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.

15.000 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pen-
gegave til Mission Øst, kan du 
trække pengene fra i skat, hvis 
du giver 500 kroner eller mere 
på årsbasis. De første 499 kroner 
giver desværre ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Sådan støtter du Mission Øst

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 sådan gave har fremtiden i 
sig, fordi den giver os mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød  
– også i morgen.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

At møde drengen og hans familie gjorde et stort indtryk på 
Nauman Shah, der leder Mission Østs partnerorganisation i 
Pakistan.

”Vi klager over de ting, vi har 
fået givet, men at se på dem 
fik mig til at takke for den 
velsignelse, jeg og min familie 
har oplevet."

Broer og veje skyllet væk
Et år efter oversvømmelsen, 
der ramte mindst 20 mil-
lioner mennesker, lider 
indbyggerne i Swatdalen 
stadig. Broer og veje er skyllet 
væk, og hjælpen 
har svært ved at nå 
frem. Der er brug 
for køer, geder og 
såsæd til at genoprette 
landbruget. Skoler 
skal genopbygges. 
Sundhedsklinikker er 
der næsten ingen af. Og bør-
nene skal have omfattende 
hjælp for at komme sig over 
deres traumer. Mission Øst 

og vores partnerorganisation 
fortsætter med at hjælpe den 
desperate befolkning i et af 
Pakistans mindst tilgængelige 
områder.

Da jeg spurgte dem om tøj og 
sæbe, svarede de, at de intet 
havde. De havde ikke engang 
madrasser at sove på.

15



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

Afrives inden betaling

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev

KVITTERING
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.

 4030S (01-09) DB 534-26493

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

100 kr. 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Støtte til Mission Øst eller Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato Underskrift

 

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

her skal være brødtekst

her skal være brødtekst

Rubrik

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

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0901

KVITTERING
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.

 4030S (01-09) DB 534-26493

 

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

MØ-MAG 1109

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

100 kr. 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Støtte til Mission Øst eller Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato Underskrift

Afrives inden betaling

Støt Mission Øst i dag

De store kriser
har små ofre


