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Han forlod mig for en kvinde,  
der kunne læse.

I Afghanistan gør 1 krone om  
ugen en forskel for familierne.
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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, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certifi ceret af People in Aid.
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Nepal: Jausara 
blev forvandlet
Jausara troede ikke på, at hun 
kunne få lov at sidde sammen 
med kvinder fra andre kaster 
for at lære at læse. Heldigvis 
var hun modig nok til at prøve.

Sammen er vi stærkere
Hvordan kan et læsekursus gøre noget ved fat-
tigdommen i de nepalesiske himalayabjerge?

Armenien: Nu kan Nelli læse
Før var Nelli en indelukket pige, som havde det svært 
i skolen. Men to stædige socialarbejdere hjalp hende 
ud af ensomheden.

Burma: Vi skal passe 
på skoven sammen
Hans venner vil være læger og ingeniører, 
men Kolau vil være agronom.
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Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

Kim Hartzner på besøg hos 
en familie fra den forfulgte 
minoritetsgruppe Yezidi.

Når katastrofen rammer

Artiklerne i dette blad handler om, 
hvor mange forandringer, der kan 
skabes i et samfund, når kvinder 
lærer at læse. 
De livsbekræftende historier om 
forandring og håb for en lysere 
fremtid står i skærende kontrast til 
de katastrofer, vi har været vidne til 
de seneste uger. 
Nepal har oplevet de værste over-
svømmelser i årtier, hvor flere hund-
reder familier har mistet deres huse 
i vandmasserne. Og i Irak er flere 
hundrede tusinde uskyldige blevet 
fordrevet fra deres hjem og lever nu 
uden håb om at vende tilbage.

UHYRLIGE HISTORIER
Jeg besøgte det nordlige Irak sidst 
i august og mødte nogle af de 

fordrevne kristne irakere, der sad 
stuvet sammen i kirker, telte eller 
hvor de ellers havde kunnet finde 
husly. Dem, jeg talte med, kunne 
fortælle uhyrlige historier. De har 
oplevet forfølgelse på grund af deres 
tro mange gange før, og den 10. 
juni i år kom den militante islamiske 
gruppe IS (Islamisk Stat) til deres by 
og gav dem valget mellem at forlade 
byen, konvertere til islam eller blive 
slået ihjel. De fleste flygtede, og de 
frygter nu med god grund, at de 
tilbageblevne slægtninge er blevet 
myrdet. 

DE MANGLER ALT
De fordrevne har kun de få ejendele, 
de nåede at tage med, inden de flyg-
tede over hals og hoved. De kommer 

til at mangle noget så basalt som 
mad, tøj og tag over hovedet, inden 
vinteren sætter ind. Det er her, vi 
kan hjælpe. 
Både i Nepal og Irak går Mission 
Øst ind og yder direkte hjælp til de 
nødstedte. Vi er til stede og sikrer, 
at hjælpen når frem til dem, der 
har mest brug for den. 
Sammen kan vi både hjælpe 
de fordrevne gennem deres livs 
sværeste krise og med langsigtet 
udviklingshjælp støtte de fattigste 
i at skabe sig en bedre tilværelse.

I Mission Øst ønsker vi at 
hjælpe fattige og margina-
lisede mennesker til selv at 
skabe sig en bedre fremtid. 
Men nogle gange opstår der 
krisesituationer, hvor det er 
nødvendigt at sætte ind med 
hjælp til basal overlevelse. 
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”Jeg ved alt om, hvordan man 
laver husarbejde. Den eneste for-
skel på hende og mig var, at hun 
kunne læse og skrive, og jeg ikke 
kunne!” 
Selvom det er mange år siden, 
føler 45-årige Tungja Lama stadig 
ydmygelsen fra dengang, hendes 
første mand forlod hende til fordel 
for en kvinde, der kunne læse og 
derefter flyttede ind til hovedsta-
den Kathmandu. Tilbage i lands-
byen i det vestligste Nepals bjerge 
sad Tungja og parrets to børn. 
I dag er Tungja gift med sin første 
mands yngre bror, som det er al-
mindeligt i hendes etniske gruppe 
og har fået yderligere fire børn, 
hvoraf den yngste er otte år. ”Det 
var en meget svær tid, jeg følte 
mig som en ko i stalden,” fortæller 
Tungja. 

VALGT TIL LEDER
På grund af sin tunge fortid var 
Tungja en af de første, som meldte 
sig, da Mission Øst startede et 
læsekursus i hendes landsby. Og 
de andre kvinder har siden valgt 
hende som leder af gruppen. ”Det 
blev jeg meget glad for,” fortæl-
ler Tungja, som blandt andet har 
til opgave at motivere de andre 
kvinder til at møde op til undervis-
ningen: ”Jeg siger til de andre, at 
de skal skynde sig at blive færdige 

med husarbejdet og komme til 
undervisning,” smiler Tungja.
En af de ting Tungja gerne vil 
arbejde for, som leder af læsegrup-
pen, er ligeret for alle både mellem 
mænd og kvinder, og mellem de 
forskellige kaster, som er repræ-
senteret i gruppen. ”Nu hvor vi er 
i gruppe sammen, er det lettere 
at se, at vi alle sammen er ens,” 
forklarer Tungja.

BANGE FOR AT BLIVE SNYDT
Personligt har Tungja lært me-
get i gruppen. Før var hun for 
eksempel ikke særlig god til det 
officielle sprog nepali, men det er 
hun blevet på kurset, og det har 
betydet, at hun bedre kan holde 
øje med børnenes lektielæsning. 
Hun har også fået bedre styr på 
familiens økonomi, efter at hun 
på læsekurset har lært tallene, 
og det har givet hende mod på 
at starte forretning. Familien har 
et par køer og nogle marker, men 
Tungja har altid været bange for 
at blive snydt, når hun skulle 
sælge mælk eller grøntsager. ”Jeg 
måtte kigge på sedlernes farve for 
at finde ud af, hvad det var for 
en,” fortæller hun.
Nu hvor Tungja kender tallene på 
pengesedlerne, har hun planer 
om at begynde at sælge mælk og 
grøntsager i landsbyen.

Forladt fordi hun ikke kunne læse
Tungja Lama blev forladt af sin første mand, fordi hun 
ikke kunne læse og skrive. I dag er hun leder af læse-
gruppen i sin lille bjerglandsby.
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”Min mor er blevet meget ander-
ledes, efter at hun er kommet med 
i læsegruppen,” fortæller 13-årige 
Pundor Lama. Pundor er datter 
af Tungja, og udover at hendes 
mor nu holder bedre øje med, om 
datteren passer sine lektier, så får 
den unge pige nu også mere tid 

til at studere. ”Før skulle jeg også 
hjælpe til med at lave mad, vaske 
tøj og passe markerne, nu siger 
min mor, at jeg skal læse i stedet,” 
fortæller Pundor, og fortsætter: 
”Min lærer siger, at jeg er blevet 
meget bedre, og at han er rigtig 
glad for mine fremskridt.”

”Jeg kan godt lide at gå i skole, 
især kan jeg godt lide fysik,” smiler 
Pundor, som drømmer om at læse 
til sygeplejerske inde i Kathmandu. 
”Så kan jeg komme tilbage til bjer-
gene og hjælpe folk,” siger hun.

Nu har Pundor tid til lektierne

Mission Øst har oprettet læsegrupper til 1728 fattige kvinder.

Formålet er både at lære kvinderne at læse, at lære dem om menneskeret-
tigheder og om, hvordan man starter en lille forretning. Disse temaer er bygget 
ind i undervisningsmaterialet, så de bliver en naturlig del af kurset.

Grupperne mødes hver aften fra kl. 20.00 - 22.00.

De 200 dygtigste kvinder får i slutningen af kurset hjælp til at starte deres egen 
forretning.

Mission Østs læsekursus i Himalayas bjerge

Dolma Sunar, 25 år.

N E P A L

“ Det er første gang i mit liv, 

jeg kan sidde og tale med andre 

kvinder fra min landsby. Det er 

jeg meget glad for „
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Pundor Lama er 13 år og går i 7. klasse. Hun drømmer om at blive sygeplejerske og hjælpe folk i bjergene.



De behandlede mig 
 som en hund

Da 21-årige Jausara første gang skulle deltage i en læse-
gruppe, var hun bange for, at kvinderne fra de andre 
kaster ikke ville lade hende være med. Heldigvis var 
hendes ønske om at lære at læse større end frygten.
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Jausara bor sammen med sine 
svigerforældre, mand og to små 
børn i et lille lerklinet hus på en 
bjergskråning i det vestligste 
Nepals bjerge. Kun en smal sti fø-
rer til landsbyen, der ligger en time 
fra flyvestationen og mange dages 
gang fra den nærmeste by, hvor 
der kører busser og biler. Jausara 
har aldrig gået i skole, for det 
gjorde piger ikke, da hun var lille. 
I stedet vogtede hun geder, indtil 
den dag hun var gammel nok til at 
blive gift. Familien tilhører gruppen 
’dalit’, den gruppe af kaster, som 
er de fattigste og mest ringeagtede 
i Nepal.

ET GODT TILBUD
Da Mission Øst kom til Jausaras 
landsby for at tilbyde kvinderne et 
kursus i at lære at læse, var Jausara 
først meget skeptisk: ”Jeg tænkte: 
’Hvor skal vi sidde?’ For jeg var sik-
ker på, at kvinderne fra de andre 
kaster ikke ville have en dalit som 
mig ind i deres hjem,” fortæller 
hun. 
Det var der heldigvis ingen proble-
mer med, for Mission Østs ansatte 
havde på forhånd forklaret de an-
dre kvinder, at diskrimination af 
andre kaster er forbudt, og at alle 
mennesker har samme rettigheder. 
I dag otte måneder senere er 
Jausara en helt anden kvinde. Hun 
har ikke blot lært alfabetet, tallene 
og at skrive sit eget navn, hun tør 
stille sig op foran de kvinder, som 

hun før var bange for og sige sin 
mening.

DOBBELT SÅ MEGET I LØN
Jausara arbejder i markerne for 
nogle af de andre kvinder i grup-
pen. Før fik hun kun det halve af, 
hvad en mandlig markarbejder 
fik, men det har læsegruppen nu 
lavet om på: ”I læsegruppen lærte 
vi, at mænd og kvinder har ret til 
samme løn. Derfor bad vi de kvin-
der, som har marker, om at give 
os mere i løn, og det sagde de ja 
til. Før fik jeg 100 rupees i løn for 
en dags arbejde, nu får jeg 200,” 
fortæller Jausara. 200 rupees er 
ca. 14 kr., og det er stadig under 
den officielle mindsteløn, men 
det er et kæmpe fremskridt for 
kvinderne.

PINLIGT AT VÆRE ANALFABET
Hjemme er Jausara også forandret. 
”Før turde hun næsten ikke tale til 
mine forældre. Nu fortæller hun 
om alt det, hun har lært,” fortæller 
Jausaras mand Raju.
Jausaras mand har gået i skole i 10 
år, og både han og svigerforældrene 
støtter Jausara i at komme til under-
visning. ”Jeg syntes, det var pinligt, 
at min kone ikke kunne læse,” siger 
Raju. I de nepalesiske bjerge bliver 

de unge tidligt gift, og desværre 
sker det ofte, at en ung mand, når 

han bliver lidt mere voksen, vil skil-
les, fordi han ønsker sig en kone, 
som bedre kan matche hans eget 
uddannelsesniveau. Læsekurset er 
på den måde med til at holde sam-
men på de unge familier.

EN DRØM OM  
EGEN FORRETNING
Jausara drømmer om at blive en 
af de kvinder, der, når læsekurset 
slutter, får mulighed for at starte 
sin egen forretning. ”Vi har ikke 
penge nok til at købe kød, grønt-
sager og frugt til børnene eller til 
at give dem en uddannelse. Det 
drømmer jeg om at få råd til,” 
afslutter Jausara.

“ Før turde hun ikke tale til mine forældre „

Nu går børnene i Jausaras landsby mere i skole 
I landsbyens lille skole går kun de fattigste børn, og frem-
mødet er dårligt. Lærer Sarla Paudel fortæller: Der er 20 børn 
i første klasse og sidste år var fremmødet cirka syv børn 
pr. dag. I år er vi oppe på 12 børn, og de laver flere lektier. 
Mange fortæller mig at deres mor er med i læsegruppen."
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Før fik en kvinde blot syv kroner om dagen for markarbejde, 
nu får hun 14 kroner, hvilket er det samme, som en mand får.
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Når mor lærer at læse
Når Mission Øst hjælper kvinder i små bjerglandsbyer med 
at lære at læse, så bekæmper vi fattigdom på flere planer.

I Nepal er det forbudt at behandle 
mennesker forskelligt på grund af 
etnicitet, religion eller kaste. Men 
det er stadig meget almindeligt 
ude på landet. Særligt dalitterne, 
der også kaldes kasteløse eller urør-
lige, bliver behandlet som under-
mennesker. 

Dalitkvinder nægtes adgang til at 
bruge vand fra samme hane som 
alle andre, eller også må de vente 
til alle andre har fået. 
På læsekurset får kvinderne at vide, 
at det er forkert at behandle andre 
som urørlige, og endnu vigtigere, 
for første gang nogensinde sidder 

kvinder fra forskellige kaster sam-
men i en gruppe. Det nye fælles-
skab er med til at få bugt med 
fordommene.

 Fællesskab bekæmper fordomme

“ Før i tiden måtte vi vente til alle kvinder fra andre kaster  
havde fået vand. Nu kan vi stille os op i køen på lige fod „ 

Jausara Bishwakarma, medlem af læsegruppe.

GØR ANDRE URENE

SIDST TIL PUMPEN

“Hvis min søn kom til at røre ved en fra en 
anden kaste, når de gav ham en frugt, så vaskede de 

hænder bagefter. Det var ydmygende „
Jausara Bishwakarma, medlem af læsegruppe, dalit og mor til to.

“ Før i tiden troede vi, at det betød uheld, 
hvis vi mødte en dalit, når vi var på vej til templet. 

Men nu har vi lært, at det ikke passer! „
Tungja Lama, leder af læsegruppe, tilhører de etnisk mongolske Lamafolk.
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Fakta om kastesystemet i Nepal
I Nepal er cirka 80% af befolkningen hinduer. I hinduismen er mennesker delt op i 

kaster. I Nepal ser kastesystemet sådan ud:

Dalitter er traditionelt set håndværkere. Efternavnet angiver kasten: For 
eksempel smede (Bishwakarma), guldsmede (Sunar) og skrædder (Pariyar).  

Brahminer er traditionelt præster og lærere og Chhetri er krigere (og ofte 
en del af hæren eller politiet. Nepals konger var chhettri).

Janati er blandt andet de folkeslag, der oprindeligt har boet i bjer-
gene mellem Kina og Nepal. De er mere mongolide af udseende, 

og mange er buddhister.

På grund af de mange års diskrimination af mennesker fra 
dalit-kaster, har disse mennesker statistisk set mindst ud-

dannelse, de dårligste job, det dårligste helbred og den 
laveste levealder.

Ligeværdighed

Børnene lærer mere end før

Adgang til ressourcer

Når mor møder alfabetet, åbner uddannelsesverdenen 
sig for hende. Det gør hende mere opmærksom på, om 
hendes børn kommer i skole, og om de laver lektier, og 
hun kan også hjælpe dem i gang.

Når kvinderne bliver en gruppe og lærer om deres rettigheder, bliver de også i stand til 
skaffe sig adgang til andre ressourcer. For eksempel har en af Mission Østs grupper fået 
drivhuse fra en anden organisation.

“Uden vores læsegruppe havde vi aldrig kunnet  
lave en fælles ansøgning om drivhuse „ 

Laxmi Sunar, medlem af læsegruppe.

“Nu, hvor jeg har lært at tale nepali og kan  
skrive alfabetet, kan jeg bedre holde øje med,  

om min datter laver lektier „ 

Tungja Lama, leder af læsegruppe

“ Efter at elevernes mødre er begyndt  
i læsegruppen, kommer flere  
børn regelmæssigt i skole „ 

Sarla Paudel, skolelærer

På læsekurset lærer kvinder-
ne, at det er forbudt at slå sin 
kone, og at mand og kone er 
ligeværdige. De lærer også, at 
det er vigtigt, at de uddanner 
deres døtre.
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Såkaldt
højkaste

Brahmin - præstekasten 
Chhetri - krigerkasten

Ikke-hinduer og  
oprindelige mongolske folk:

Blandt andre: Tharu, Tamang, Lama

Såkaldt urørlige kaster samlet kaldet "dalit"

Blandt andre Bishwakarma, Sunar og Musahar.

De tre grupper er af nogenlunde samme størrelse.



Kolau og hans familie tilhører 
det kristne mara-folk, som bebor 
Burmas vestlige provins Chin State. 
Området er Burmas fattigste og mest 
oversete. Landbrugsmetoderne er 
forældede, hvilket medfører kronisk 
mangel på mad og tilbagevendende 
hungerkatastrofer. Samtidig er 
vejene så dårlige, at transport er tæt 
på umuligt, hvilket betyder, at prisen 

på varer som salt, olie og sukker er 
ubetaleligt høj. 
”Jeg er født i landsbyen Ralie, hvor 
jeg voksede op sammen med mine 
forældre og fem søskende. Mine 
forældre er bønder og har lidt jord, 
hvor vi dyrker forskellige afgrøder, 
som vi selv bruger. Vi dyrker også 

kassava (rodfrugt, red.), som bliver 
solgt til eksport til Kina. På den måde 
kan mine forældre tjene penge til 
at forsørge os,” fortæller 14-årige 

Kolau, der har boet hele sit liv i en 
fjern bjerglandsby.

MERE SKOLE OG BEDRE MAD
Kolau har sammen med to af sine 
brødre fået chancen for at studere 
på Mara-folkets uddannelsescenter, 
COME, en kostskole, som støttes af 

Mission Øst. COME-skolen sørger 
for mad til skolebørnene, for sultne 
og syge børn kan ikke koncentrere 
sig om tabeller og verber. Desuden 

Nogle af os må  
dyrke jorden og beskytte skovene
Når man vokser op i en fattig landsby i 
 Burmas bjerge, er fremtiden normalt fast-
lagt fra fødslen. Man følger i sine forældres 
fodspor og bliver bonde. Men 14-årige Kolau 
drømmer om at gøre meget mere end det. 

Kolau og de andre børn får ekstra-undervisning hver aften.

B U R M A

“ Nu lærer jeg, hvordan  
tingene hænger sammen „
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giver COME-skolen børnene kvalitets-
undervisning og støtter de dygtigste i 
at komme videre i uddannelsessyste-
met, så de en dag kan blive ansvarlige 
ledere og løse mara-folkets problemer 
med fattigdom og fødevaremangel. 

FOR SYG TIL AT SE FAMILIEN
Kolau fortæller, at han har haft stor 
gavn af COME-skolen både med 
hensyn til sundhed og indlæring.
”Sidste år havde jeg mange hel-
bredsproblemer. Mine led var svul-
met op, og jeg havde så svært ved 
at bevæge mig, at jeg ikke kunne 
rejse hjem til min familie i ferien. I 
år har jeg ikke haft nogle proble-
mer, og jeg tror, det skyldes den 
forbedrede mad på centret. Jeg 
får også bedre resultater i skolen.” 
Opsvulmede lemmer er et almin-
deligt symptom på fejlernæring, 
og ses ofte i tredjeverdenslande, 

hvor mange får for lidt mad over 
en længere periode.

DRØMMEN OM AT STUDERE
”Undervisningen her i COME 
skolen er meget bedre end i min 
landsbyskole. I landsbyen var alt 
udenadslære, men her lærer vi ved 
at forstå, hvordan tingene hænger 
sammen,” fortæller Kolau. Han 
understreger også, at skolen har 
givet ham en masse nye venner.
Før var det nærmest utænkeligt, at 
de fattige børn fra Kolaus landsby 
kunne få en videregående uddan-
nelse. Men takket være COME har 
Kolaus storebror nu fået et studie-
ophold i Indien. Kolau selv er også 
fast besluttet på at studere.

”Først ville jeg være læge, men nu 
vil jeg helst være agronom. Mine 
venner vil gerne være læger og 
ingeniører, men jeg føler, at vi i 
mara-folket må have folk i alle 
sektorer. Så nogle af os lærer, 
hvordan vi kan fortsætte med at 
dyrke jorden og samtidig beskytte 
vores skove.”

Børnene på COME-skolen har te-pause hver eftermiddag.

B U R M A

  70 procent af befolkningen i Burmas 
Chin State lever i fattigdom.

Egen grøntsagshave
For at gøre skolemadsprojektet mere bæredygtigt 
har Mission Øst anlagt en grøntsagshave sammen 
med elever, forældre og lærere på COME-skolen. I 
slutningen af den nuværende sæson vil en del af 
skolemaden kunne hentes her.
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Et par vedholdende 
 socialarbejdere åbnede 
en ny verden for ti-årige 
armenske Nelli, som har 
indlæringsvanskeligheder.

Nelli Sarkisyan var længe om at 
lære at tale, og i skolen gik det 
ikke godt med at få kammerater 
eller at lære at læse, men hendes 
mor Anush Sarkisyan mente ikke, 
der var noget galt med hendes 
datter. 
Familien Sarkisyan lever som mange 
andre fattige armeniere ude på 
landet af forefaldende arbejde og en 
minimal socialhjælp. Begge Nellis for-
ældre har desuden fysiske handicaps 
og får derfor en lille pension. Nellis 
mor Anush Sarkisyan har engang 
lært at sy, men desværre har hun 
aldrig haft mulighed for at udnytte 
sin kunnen. Huset, som familien bor 
i, er bogstavelig talt ved at falde ned 
om ørerne på dem. 

IHÆRDIGE SOCIALARBEJDERE
Da Mission Østs socialarbejdere 
første gang tilbød Anush Sarkisyan 

at hjælpe Nelli, var hun ikke 
interesseret. ”Nelli har fået ekstra-
undervisning før, og det gjorde 
ingen forskel,” forklarer hun. 
Men de to socialarbejdere kom 
igen, og anden gang gav Anush 
dem lov at tage Nelli med til det 
lokale center for udvikling og 
genoptræning af børn, etableret 
af Mission Øst og lokale partnere. 
Herefter bemærkede Anush hurtigt 
store forandringer hos sin datter: 
”Før var hun meget langsom til at 
læse, og hun var meget indelukket. 
Nu er hun begyndt at få venner, 
hun er blevet meget bedre til at 
læse, og hun taler meget mere,” 
fortæller Anush. 
Anush har også selv været med 
henne på centret. ”Jeg så min 
datter tegne og male og lave fine 
sager. Det gjorde mig glad,” smiler 
hun.

Nu maler mit barn og  
 laver fine sager

Nelli viser sin mor et kort, hun selv har lavet på centret.

Mission Øst støtter fire 
centre i den fattigste del 
af Armenien. Centrene 
har en bred vifte af tilbud 
til børn med handicap og 
deres forældre, lige fra 
fysio terapi og udviklende 
spil til computertræning, 
engelskundervisning og 
rettighedsgrupper. 

Udover Nelli har familien døtrene Naira på 15 år og Shushanik på 12 år 
og sønnen Nver på 7 år.
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A F G H A N I S T A N

Maidagul er mor til tre drenge og 
fem piger, og hun stammer fra en 
lille landsby i Afghanistans nordlige 
Takhar provins.
”Vi lever af min mands løn, og før 
var jeg helt afhængig af ham, for jeg 

ejer ikke noget jord og har ikke min 
egen indtægt,” siger Maidagul, der, 
som de fleste andre kvinder i Takhar 
provinsen, har meget begrænsede 
skolekundskaber. Hun har lært at 
læse lidt, men hun kan ikke skrive. 

AKUTTE BEHOV OG  
LANGSIGTET HJÆLP
For at hjælpe Maidagul og de 
andre kvinder i hendes område 
startede Mission Øst selvhjælps-
grupper, som skulle give kvinderne 
mulighed for at låne penge til mad, 
medicin og skolebøger og andre 
akutte behov og på lidt længere 
sigt til at lave små forretninger og 
forbedre deres indtægter og der-
med bidrage til deres familier og 
udviklingen i landsbyen. 

FØR LED VI MEGET
For at få lov til det måtte Mission 
Øst først overbevise de lokale em-
bedsmænd om ideen. 

Heldigvis kunne mændene også 
se, at selvhjælpsgrupperne ville 
være gode for lokalsamfundet, og 
kvinderne fik lov til at gå gang. I 
starten var kvinderne ikke sikre 
på, om selvhjælpsgrupperne ville 

virke, for i Afghanistan er man ikke 
vant til, at kvinder fra forskellige 
familier kan mødes og gøre noget 
sammen. Men efter de første ori-
enteringsmøder og undervisning 
i, hvordan man sparer op i fælles-
skab, lykkedes det at få kvinderne 
i gang.
”Nu sparer vi 10 afghani op om 
ugen (lige knap en krone, red.). Før 
i tiden gennemlevede min familie 
mange svære situationer og led 
meget, fordi vi ingen penge havde. 
De traditionelle måder at støtte 
hinanden på virker ikke længere. 
Der er ingen, som hjælper andre, 
med mindre de har personlig  
fordel af det, og ingen stoler på 
dig, hvis du ikke tjener penge,” 
siger Maidagul. 

HJÆLP TIL LÆGEBESØG
Maidagul har oplevet på sin krop, 
hvordan selvhjælpsgruppen har stil-
let hende og hendes familie bedre.

”For nogle måneder siden havde 
jeg nogle meget voldsomme smer-
ter og måtte tage til lægen. Det 
kostede 7000 afghani (675 kr.),” 
fortæller Maidagul. Familien havde 
ingen penge, så de spurgte na-
boen, om han ville købe deres to 
geder. Men han ville kun give 6000 

afghani. ”I stedet lånte jeg 7000 af-
ghani fra selvhjælpsgruppens fælles 
opsparing, brugte pengene på min 
behandling og fik det meget bedre. 
Bagefter tog min mand vores geder 
med til markedet i provinshoved-
staden Taloqan og solgte dem for 
10.000 afghani, så vi kunne betale 
selvhjælpsgruppen og beholde lidt 
penge selv. Med medlemsskabet 
af selvhjælpsgruppen er vi ikke 
så sårbare som før i tiden,” siger 
Maidagul.

ET STED AT MØDES
Udover at tilbyde økonomisk hjælp 
fremhæver Maidagul, at selv-
hjælpsgruppen også har givet kvin-
derne mulighed for at komme væk 
hjemmefra og diskutere sociale 
spørgsmål og andre vigtige emner, 
som hvordan de kan tjene til dagen 
og vejen. Derfor er Maidagul opti-
mistisk omkring fremtiden for sig 
selv og sin familie.

Når en krone gør en 
  verden til forskel

“ Med medlemsskabet af selvhjælpsgruppen er  
vi ikke så sårbare som før i tiden „

En krone om ugen. For de fleste danskere kan det 
knapt købe en sukkerknald til kaffen, men for  
42-årige Maidagul fra Afghanistan er det beskedne 
beløb symbolet på en bedre fremtid. 

Maidagul kom til lægen 
med hjælp fra sin selv-
hjælpsgruppe.
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K O R T  N Y T

Mission Øst starter 
hjælpearbejde i Irak
Over en halv million mænd, 
kvinder og børn er på flugt 
fra Islamisk Stats grusomme 
krigshandlinger i det nord-
lige Irak. Mission Øst har 
startet nødhjælpsarbejde op 
i området for at hjælpe de 
fordrevne, som har desperat 
brug for mad, rent vand og 
basale fornødenheder.

Generalsekretær 
Kim Hartzner fortæller
D. 26. oktober fortæller generalsekretær Kim Hartzner om 
Mission Østs arbejde i Nordkorea i Ars Frikirke. Arrangementet 
starter med gudtjeneste kl. 9.30 og slutter kl. 14.30. 
Adressen er: Markvænget 11, 9600 Aars.

D. 30. oktober kl. 14-16 
taler Kim Hartzner i Grejsdal 
Sognehuse, v/Grejsdal Kirke, 
Grejsdalsvej 221, 7100 Vejle.

Alle er velkomne til begge de 
ovennævnte arrangementer

Nordkorea: 
Værste tørke i 50 år
Nordkorea har i løbet af de seneste måneder gennemgået en af 
de værste tørkeperioder i 50 år. Selvom landets regering ikke har 
udsendt officielle meddelelser, så mener Nordkorea-kendere, at 
landet kan stå over for en omfattende sultkatastrofe. Nordkorea 
har i forvejen store problemer med at brødføde sin befolkning. 
I gennemsnit er de nordkoreanske børn et hoved mindre end 
børn i Sydkorea. 

Voldsomme oversvømmelser i Nepal
I august blev Nepal ramt 
af nogle af de værste over-
svømmelser og mudderskred 
i årtier. 33 mennesker har 
mistet livet, 106 er savnet og 
omkring 1.700 familier har 
måttet forlade deres hjem i 
distriktet Surkhet i det vestli-
ge Nepal. Mission Øst, der er 
implementerende partner for 
Røde Kors i distriktet, hjælper 
lige nu 304 familier i seks 
midlertidige lejre med mad, 
køkkenudstyr, madrasser, 
hygiejnepakker og latriner.

Afghanistan: 
Ny regering nærmer sig
Den 14. juni var der parlamentsvalg i Afghanistan. 
Men valget har været omgærdet af beskyldninger 
om snyd, så nu er valgets hovedkandidater blevet 
enige om, at de omkring 8 millioner stemmer skal 
genoptælles. Herefter forventes Afghanistan, som 
er udpeget til at blive den største aftager af danske 
bistandsmidler i de kommende år, at få det første 
fredelige regeringsskifte i landets historie.
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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.

Kære Camp-deltagere
Tak for jeres opmærksomhed. 
Sammen kan vi gøre en forskel. 
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