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Nordkorea
– En forbedring af landbruget
Mission Øst ønsker at forbedre landbruget i Nordkorea,  
så befolkningen bedre kan brødføde sig selv i fremtiden.
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Rejser
– Tag med til Nepal  
i marts 2013
Oplev Asien fra en af 
sine skønneste sider i 
det kommende forår.
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Armenien
– 20 år med hjælp  
til Armenien
Dette efterår er det to 
årtier siden, at Mission 
Øst sendte den første 
hjælp til Armenien. Få 
historien om sygehuset 
”Danmark”, der stadig 
er i brug i dag. Og læs 
om Arman, der på egen 
krop har mærket den 
ændring, der er sket i 
holdningen til ham.

Afghanistan
– ”Min mening betyder noget nu”
I Afghanistan er en høne ikke bare en 
høne, og en bi er ikke bare en bi. Dyrene 
er med til at styrke kvindernes position i 
hjemmet og i landsbyen.
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L e d e R

Fra nødhjælp til blivende 
forandringer.

Mission Øst har valgt at 
hjælpe i kriseområder i øst, 
hvor nød er opstået efter 
krige, jordskælv eller andre 
naturkatastrofer. I mange 
tilfælde, som for eksempel 
i Armenien, er vi blevet 
i landet efter at have delt 
nødhjælp ud, for også at 
gøre en indsats på den lange 
bane. Udfordringen med at 
bringe et land på fode og 
hjælpe udsatte befolknings-
grupper kræver frem for alt 
udholdenhed. Udholdenhed 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Mission Øst var der med 
nødhjælp til flere end 65.000 
af de mest nødlidende, som 
fik nødhjælp fra Danmark 
flere gange i en periode på tre 
år. I dag kæmper Mission Øst 
for børn med handicap og 
for hiv-smittede; to grupper, 
som hører til de mest udsatte 
i landet. Blandt de mange 
resultater er en ny lov, der 
sikrer tusindvis af børn med 
handicap ret til undervisning 
og adgang til lægehjælp. 
Uden udholdenhed i 20 år 
var vi aldrig nået så langt.

Nordkorea er verdens 
mest lukkede samfund, og 
her bor nogle af de mest 
udsatte mennesker på jorden. 
Mission Øst er der med 
nødhjælp til de svageste; 
børn på børnehjem og andre 
institutioner. Men vi ønsker 
også at tage det lange seje 
træk og sikre disse børn 
blivende forandringer på lang 
sigt.

Tak for din udholdenhed, at 
du bliver ved med at støtte os 
i dette arbejde!

til at kæmpe for udsatte 
mennesker, og udholdenhed 
til at sørge for blivende foran-
dringer og ikke lade sig gå på 
af de mange forhindringer, 
der uvægerligt opstår.

For 20 år siden var Armenien 
præget af jordskælv, krig og 
økonomisk sammenbrud. 

Det kræver udholdenhed

Greta, der har en spastisk lammelse, er et af de børn, der nu får den rette lægehjælp. Her er hun 
fotograferet med sin mor, Mary.
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N o R d k o R e A

Mission Øst ønsker at 
forbedre landbruget i 
Nordkorea, så befolkningen 
bedre kan brødføde sig selv i 
fremtiden.

Med små spande i hænderne 
traver mænd og kvinder op 
og ned ad markens ræk-

ker for at vande 
majsplanterne. Når 
de få liter vand fra 
spanden er hældt 
ud over planterne, 
vandrer de troligt 
tilbage til udgangs-
punktet for at hente 

mere. Og sådan fortsætter de, 
indtil hele den store mark 
har fået vand.

En forbedring af landbruget
Nordkoreas landbrug er i høj 
grad baseret på håndkraft. 
Dyrkningsmetoderne giver 
ikke det optimale udbytte. 
Og afgrøderne har svært ved 
at modstå udsving i tempera-
tur og nedbør.

I de seneste mange år har 
Nordkorea oplevet magre 
perioder to gange om året, 
hvor lagrene med mad enten 
er tomme eller tæt på at være 
det, allerede inden den næste 
høst er i hus.

Mission Øst ønsker på 
længere sigt at hjælpe landet 
med at forbedre landbruget, 
beskytte det mod oversvøm-

Lige nu er der op mod 
400.000 børn, der risikerer 
at dø af sult. De har 
førsteprioritet.

melse og tørke, og dermed 
øge høstudbyttet så befolk-
ningen bedre kan brødføde 
sig selv.

Lige nu er der op mod 
400.000 børn, der risikerer 
at dø af sult. De har første-
prioritet. Se bag i bladet, 
hvordan du kan være med til 
at hjælpe.

20.000 børn har i løbet af 
sommeren fået ernærings-
tilskud, så de kan klare sig, 
indtil den næste høst er i hus. 
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Billedet her er taget inden oversvømmelsen, der i starten af august ødelagde store landbrugsarealer og dræbte adskillige mennesker. 
Fotos: Kim Hartzner, Mission Øst.
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A R m e N i e N

20 år med hjælp til Armenien
Dette efterår er det to 
årtier siden, at Mission Øst 
sendte den første hjælp til 
Armenien.

Den tidligere sovjetrepublik 
var i starten af halvfemserne 
mærket af økonomisk kol-

laps, borgerkrig, hungers-
nød og naturkatastrofer. 
Det, der begyndte som akut 
uddeling af nødhjælp, har 
i dag udviklet sig til en 
kamp for mennesker med 
handicap og for at bryde 
tabuer ned.

Læs med her og få historien 
om sygehuset ”Danmark”, 
der stadig er i brug i dag, og 
om Arman, der på egen krop 
har mærket den ændring, der 
er sket i holdningen til ham.

”Danmark” tager stadig imod patienter
I begyndelsen af halvfem-
serne etablerede Mission 
Øst sygehuset ”Danmark” 
i det sydøstlige Armenien. 
Sygehuset, der fungerede 
som det eneste med moder-
ne udstyr i miles omkreds, er 
i dag stadig i brug og til gavn 
for mange fattige armeniere.

”Vi har stadig udstyret fra 
dengang,” siger sygehusets 
vicedirektør, Daniel 
Mkrtchyan, og begynder at 
remse op: ”Mikroskopet til 
øjen operation, desinfektions-
udstyr, operationsborde, 
redskaber, kontormøbler...”

Efter Sovjetunionens fald 
var cirka to tredjedele af 
sygehusene i Armenien 

lukket på grund af mangel på 
brændsel. Det økonomiske 
kollaps, samt den væbnede 
konflikt med nabolandet 
Aserbajdsjan, tærede på 
landets ressourcer, og der var 
kun råd til livsnødvendige 
kirurgiske indgreb. Visse 
steder blev indgrebene 
foretaget på operationsstuer 
med en temperatur under 
frysepunktet.

Gratis hjælp
Den første sending udstyr 
til sygehuset, der senere 
fik navnet ”Danmark”, 
blev sendt fra Flyvestation 
Værløse i oktober 1992. 
Udstyret blev installeret i 
en gammel skolebygning, 
og arbejdet gik i gang for 
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Sygehuset ”Danmark” i det sydøstlige Armenien har blandt 
andet et apparat, som kan måle mængden af skjoldbrusk-
kirtel-hormon i blodet. Det anvendes i dag til at kontrollere 
befolkningen i området, hvor der er jodmangel. Jodmangel 
kan have alvorlige konsekvenser for børns udvikling, hvis 
det ikke bliver behandlet i tide.
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at bygge om til 
at kunne rumme 
200 sengeliggende 
patienter.

”Hospitalet blev 
til i en tid, hvor vi 
befandt os i krig 

og krise, og hvor mulig-
hederne for at få lægehjælp 
var meget begrænsede,” 
siger vicedirektør, Daniel 
Mkrtchyan.

Hjælpen på ”Danmark” var 
gratis, og rygtet om syge-
huset spredtes hurtigt. I 1996 
rejste en 70-årig mand for 
eksempel 140 kilometer fra 

Arbejdet på  
sundheds området  
i Armenien

Den nuværende indsats på 
sundhedsområdet start - 
ede som et samarbejde 
med en lokal armensk 
organisation om at banke 
på døre i landsbyerne og 
finde de børn, der bliver 
gemt væk derhjemme på 
grund af deres handicap. 
Og dernæst sørge for, 
at de fik en diagnose og 
lægehjælp.
Siden er indsatsen 
udvidet til blandt andet 
at omfatte etableringen 
af gratis rehabiliterings-
centre og uddannelse af 
landets læger på handicap- 
området.
Senest er Mission Øst 
udpeget som forvalter 
af den flerårige indsats 
under The Global Fund 
to Fight AIDS, Malaria 
and Tuberculosis for at 
forhindre aids-epidemien 
fra blandt andet Rusland i 
at sprede sig til Armenien.

sit hjem for at blive opereret 
for grå stær.

Stadig i brug
I dag, næsten to årtier senere, 
er sygehuset ”Danmark” 
stadig i brug. Udstyret bliver 
stadig anvendt og er til stor 
gavn for mange mennesker 
i lokalområdet. Driften er 
overtaget af staten.
”I dag, hvor vi lever i et 
fredeligt land, vil vi aldrig 
glemme hjælpen,” siger 
Daniel Mkrtchyan.
”Vi er så taknemmelige for 
det engagement og den 
støtte, vi har oplevet, for at få 
dette sygehus op at stå.”

Hjælpen på sundhedsområdet var stærkt tiltrængt i starten af halvfemserne, hvor økonomisk 
kollaps havde lammet Armenien.

Hospitalet blev til i en tid, 
hvor vi befandt os i krig og 
krise, og hvor mulighederne 
for at få lægehjælp var meget 
begrænsede.
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Livet på den anden side af ruden
30-årige Artak er et symbol 
på, hvordan arbejdet i 
Armenien bærer frugt. 
Holdningen til mennesker 
med handicap har ændret 
sig markant, siden Artak blev 
født.

Artak gik aldrig udenfor som 
barn. Han husker, hvordan 
han plejede at åbne vinduet 
i sit barndomshjem og råbe 
ud til de andre børn, som 
han ville ønske, han kunne 
lege med. Men han turde 

ikke forlade huset. Han var 
bange for, hvordan de ville 
reagere på hans spastiske 
lammelse.

I Armenien er mennesker 
med handicap i årevis 
blevet set på som ’forkerte’. 
Forældre kan stadig finde 
på at gemme deres børn 
væk derhjemme, så naboer 
og andre aldrig finder ud 
af, at deres søn eller datter 
ikke helt er som andre 
børn.

”I begyndelsen af halvfemserne 
var det meget svært at have et 
handicap. Jeg kunne ikke gå 
ud. I tiden under Sovjet gik 
mennesker med et handicap 
ikke ud, og forældre kunne 
ikke lide at vise deres børn 
frem, hvis de havde et handi-
cap,” fortæller Artak, der derfor 
heller ikke gik i skole men fik 
undervisning derhjemme.

Ny national lov
Mission Øst fik øje på 
problemet i slutningen af 

Som barn i firserne og halvfemserne plejede Artak at betragte de andre børn gennem sit vindue. På grund af sit handicap turde han ikke 
gå ud til dem. "I dag føler jeg, at jeg kan være mig selv," siger han. Foto: Zaven Khachikyan.
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halvfemserne. Midt i ud-
delingen af nødhjælp var det 
et besøg på et børnehjem, 
der lagde kimen til en 
kamp for mennesker med 
handicap. Børnene på 
hjemmet havde ingen gnist 
i øjnene. Ingen forventede 
noget af dem. De udviklede 
sig ikke, og undervisningen 
tog slet ikke hensyn til deres 
indlæringsvanskeligheder. 
Ved at undersøge opdagel-
sen nærmere viste det sig, 
at forsømmelsen af børn 
med handicap var et stort 
nationalt problem.

I dag har arbejdet blandt 
andet ført til en ny national 
lov, der giver børn med 

Artak arbejder i dag hos Mission 
Østs lokale partnerorganisation i 
Armenien, hvor han er med til at 
layoute børnebladet ”Sunflower”, 
som sætter fokus på børn med 
handicap.
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Arbejdet på  
uddannelsesområdet 
i Armenien

I 2005 spillede Mission 
Øst en vigtig rolle i 
vedtagelsen af en ny 
national lov, der for 
første gang i Armeniens 
historie sikrede børn 
med handicap retten til 
skolegang på lige fod med 
andre børn. Kort efter 
blev de første læseplaner, 
der tager særligt hensyn 
til børn med indlærings-
vanskeligheder, indført i 
landets skoler. 
I de senere år har 
Mission Øst og den 
lokale armenske partner-
organisation sørget for, at 
lærerstuderende på det 
pædagiske universitet 
fremover bliver undervist 
i at undervise børn med 
handicap.
Men uddannelse er ikke 
kun for børnene. Også 
deres forældre bliver 
undervist i børnenes 
rettigheder og oplært i 
at tale deres sag over for 
myndigheder og institu-
tioner.

handicap krav på skolegang. 
Og et tabu er ved at blive 
brudt ned.

”Samfundet har ændret sig,” 
siger Artak, der som 16-årig 
fik kontakt til den organi-
sation, som Mission Øst 
samarbejder med i Armenien. 
Det gjorde en stor forskel i 
hans liv.
”Det har været som en bro 
for mig til at kommunikere 
med andre mennesker. I dag 
ved jeg, at det var en fejlta-
gelse at blive indenfor som 
barn,” siger han.

Artak bor i dag sammen 
med sin bror og arbejder 
tre-fire timer om dagen hos 
Mission Østs armenske 
partner organisation og har 
ved siden af etableret layout-
virksomhed sammen med en 
kamerat.
”Mine forældre havde aldrig 
forestillet sig, at jeg kunne bo 
alene,” siger Artak. 
Og forældrene er ikke de 
eneste, han har gjort indtryk 
på.

Inspiration for andre
”Jeg udførte engang noget 
arbejde for en anden organi-
sation,” fortæller Artak.
Da jeg besøgte chefens hjem, 
mødte jeg hans 20-årige 

datter, der lige som jeg havde 
et handicap. Og lige som da 
jeg var barn, gik hun heller 
ikke uden for hjemmet. Jeg 
talte med hende, og vi holdt 
efterfølgende kontakten over 
telefonen og på Facebook. 
Pludselig en dag, efter to-tre 
måneder hvor vi ikke have 
talt sammen, så 
jeg hende gå alene 
på gaden. Jeg 
blev så glad og 
overrasket over at 
se, at hun havde 
klaret at komme 
ud over dette 
problem.”

Udover at 
arbejde med 
layout hjælper Artak også til 
på sommerlejre for børn og 
deltager i møder, hvor han 
fortæller, hvordan det er at 
leve med et handicap.

”Et menneske med et han-
dicap må også selv gøre en 
indsats for at blive integreret. 
Det prøver jeg at forklare 
børnene,” siger Artak, der i 
dag kender sine rettigheder 
og sine muligheder på grund 
af det arbejde, som Mission 
Øst og den lokale armenske 
organisation har udført i 
Armenien i over et årti.

I begyndelsen af halvfem-
serne var det meget svært at 
have et handicap. Jeg kunne 
ikke gå ud. I tiden under 
Sovjet gik mennesker med et 
handicap ikke ud
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A f G h A N i s t A N

I Afghanistan er en høne ikke 
bare en høne, og en bi er ikke 
bare en bi. Dyrene er med til 
at styrke kvindernes position 
i hjemmet og i landsbyen.

Bibi Gulsoom er mor til tre 
børn og en flok høns. Hun er 
meget begejstret for fjerkræet 
fra Mission Øst, fordi det 
har givet hende en helt ny 
chance som forælder.
”I dag tjener jeg mine egne 

”Min mening betyder noget nu”
penge på at sælge æg. Det 
betyder, at jeg kan betale 
for mine børns skolegang, 
og at jeg har råd til bøger 
og blyanter uden at skulle 
spørge min mand først,” 
fortæller hun stolt.

Afghanistan er et traditions-
rigt samfund, hvor kvinder 
har få eller ingen muligheder 
for at arbejde uden for 
hjemmet. Men netop biavl 

og hønsehold kan passes 
hjemmefra, og i løbet af de 
seneste par år har Mission 
Øst aktiveret flere hundrede 
kvinder i landets nord-
lige landsbyer. Og det giver 
pludselig kvinderne mere at 
skulle have sagt.

Mere respekt og selvtillid
”Min mand lytter mere til 
mig, og min mening betyder 
noget derhjemme nu,” siger 

Bibi Gulsoom er en af de kvinder, der har fået høns og oplæring i hønsehold af Mission Øst.
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Jeg er ikke længere bekymret 
på mine børns vegne, og hvis 
vi mangler mad, har jeg altid 
æg, de kan spise.

Bibi Zarina. Hun er med i en 
af de selvhjælpsgrupper for 
kvinder, som Mission Øst 
har etableret i landsbyen. 
Gruppen har fået hjælp til 
at starte en fælles opsparing, 
som de hver især kan låne 
af – for eksempel til at købe 
mel til at bage brød, som de 
sælger videre med fortjene-
ste.
Den ekstra indtægt og deres 

indsats for at hjælpe fami-
lien væk fra fattigdom gør 
kvinderne mere respekteret 
derhjemme og i landsbyen. 
For slet ikke at tale om, 
hvordan det påvirker kvin-
dernes selvtillid.

Vi har altid æg
Bibi Sherin er enke og skal 
forsørge to døtre og fire 
sønner helt alene. For cirka 

”Jeg føler mig selvstændig, fordi jeg ikke længere skal spørge min mand om lov til at købe ting til børnene,” siger Amina, der har fået to 
bistader og undervisning i biavl, og som i dag tjener penge på at sælge honningen.
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et år siden blev hun udvalgt 
som en af de kvinder i 
landsbyen, der havde mest 
brug for hjælp, og modtog 
derfor høns og hjælp til at 
holde dem.
”Jeg havde ingen fast ind-
tægt, før jeg fik hønsene. Det 
har jeg nu. De penge, jeg nu 
tjener på æg er en stor støtte 

for mig. Jeg er ikke længere 
bekymret på mine børns 
vegne, og hvis vi mangler 
mad, har jeg altid æg, de 
kan spise,” siger hun glad og 
stolt.

”Uden et lån fra kvindegruppens fælleskasse havde jeg ikke haft råd til lægehjælp til mit syge barn,” siger Bibi Zahra.

Min mand lytter mere til mig, 
og min mening betyder noget 
derhjemme nu.
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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 
bruge, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Sådan støtter du Mission Øst

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.

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

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.

14.500 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pengegave 
til Mission Øst, kan du trække pengene 
fra i skat. Fra og med år 2012 frafalder 
den hidtidige bundgrænse på 500 kroner, 
hvilket betyder, at hele det donerede beløb 
er fradragsberettiget. Bruger du denne regel, 
kan du maksimalt fratrække 14.500 kroner.
Vil du give et større beløb, som du ønsker 
fradrag for, kan du tegne et gavebrev. 
Kontakt os eller læs mere på hjemmesiden.

Rejs med til Nepal i marts 2013
Oplev Asien fra en af sine 
skønneste sider i det kom-
mende forår.

Vi rejser den 3.-14. marts 
2013, og din rejseleder 
er Mission Østs stifter og 
forhenværende generalsekre-
tær, René Hartzner, der har 
besøgt Nepal næsten årligt i 
løbet af de seneste to årtier.
Der er blandt andet arrange-
ret safari i en af Asiens fineste 
nationalparker og besøg i 
byen Bhaktapur, som er på 
UNESCOs verdensarvliste.

Kontakt Unitas Rejser for 
tilmelding, pris og  
dagsprogram på
www.unitasrejser.dk
eller tlf. 87 231 240. Bhaktapur er kendt for sit store udvalg af lertøj. Foto: René Hartzner
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