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En lille dreng med handicap boltrer 
sig på et af Mission Østs børnehjørner 
i Tadsjikistan. Børn med handicap har 
indtil for nylig været nærmest usynlige 
i det fattige, centralasiatiske land, men 
det råder Mission Øst og lokale partnere 
nu bod på. Foto: Muyassar Odinaev 
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Et armensk tvillingepar har overvundet 
deres handicap og går nu på universi-
tetet.

Samira er to gange flygtet med mand 
og børn fra Islamisk Stats terrorvælde 
i Irak.

Laxmi fra Nepal er delvis blind,  
men klarer sig strålende i skolen.
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Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter  
lokalsamfund 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, Syrien og Tadsjikistan. Mission Øst 
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Jeg føler mig ofte stolt over at 
være en del af Mission Øst. 
Det sker ikke mindst, når jeg 

tænker på de fantastiske medar-
bejdere, de trofaste og engagere-
de støtter og de mange resultater, 
vi i fællesskab har opnået i vores 
arbejde for at hjælpe udsatte og 
sårbare mennesker.

Et af de vel nok allerstolteste øje-
blikke kom i 2005, da Armenien 
vedtog en lov, der giver børn med 
handicap og indlæringsvanske-
ligheder entydig ret til skolegang. 
Det skete efter et årelangt pres 
fra Mission Øst og vores lokale 
partnere. At en dengang ret lille, 
dansk hjælpeorganisation kunne 

være med til at påvirke et lands 
lovgivning til fordel for en overset 
befolkningsgruppe, var en stor 
sejr – for Mission Øst, men ikke 
mindst for børn og unge med 
handicap i Armenien.

DEN SOVJETISKE FORTID
Milepælen i 2005 gjorde os end-
nu mere opsatte på at arbejde for 
handicap-rettigheder. Siden da 
har vi overført mange erfaringer 
fra indsatsen i Armenien til en 
anden tidligere sovjetrepublik, 
Ta dsjikistan. Her var udgangs-
punktet nok endnu sværere, fordi 
landet er endnu fattigere.

De to lande havde dog deres sov-

jetiske fortid til fælles og et derfra 
nedarvet negativt syn på børn 
og unge med handicap, der blev 
gemt væk og levede i isolation. 
Deres muligheder for at gå i skole, 
endsige tage en højere uddannel-
se, var uhyre ringe. 

Heldigvis er tingene ved at æn-
dre sig. I Armenien stiger antallet 
af inkluderende skoler, og i Ta-
dsjikistan kan mange børn med 
handicap nu blive stimuleret i de 
”børnehjørner”, som Mission Øst 
har været med til at oprette. Og 
deres forældre lærer at tale bør-
nenes sag. 

IMPONERENDE UNGE
Når jeg møder de børn og unge 
med handicap, som Mission Øst 
og vores partnere har hjulpet, er 
jeg imponeret over, at så mange 
af dem – trods meget svære be-
tingelser – er indstillet på at få det 
optimale ud af deres liv.

Det gælder også dem, vi læser 
om på disse sider. Tre tadsjikiske 
teenagepiger, der ikke kan høre 
eller tale, udtrykker sig ved at sy, og 
Sobina, som på grund af sin gane- 
spalte blev forhindret i at gå i skole, 
er nu ved at indhente det forsømte.

Sådanne mennesker kan man 
kun beundre – og være stolt af at 
hjælpe.

Tak for din støtte!

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær

Børn med handicap har lige så stor ret til 
skolegang som andre børn. Mission Øst 
arbejder for disse rettigheder i lande som 
Armenien og Tadsjikistan.

De usynlige børn

To små drenge med handicap 
leger sammen på et af Mission 

Østs børnehjørner i Tadsjikistan. 
Foto: Muyassar Odinaev
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Samarbejde mellem myndig-
heder og hjælpeorganisatio-
ner er et absolut ’must’, hvis 

vi skal afhjælpe nøden i verden. 
Det fortæller minister for udvik-
lingssamarbejde Ulla Tørnæs, da 
vi møder hende på hendes kontor 
i Udenrigsministeriet.

“For mig er der ingen tvivl om, at 
ngo’er (ikke-statslige organisati-
oner, red.) kan arbejde i situatio-
ner, hvor vi som myndigheder og 
statslige repræsentanter ikke har 
mulighed for tilstedeværelse. Og 
det er lige præcis noget af det, 
der er det fantastisk smukke ved 
partnerskaber,” siger Ulla Tørnæs. 

Et aktuelt eksempel er Mission 
Østs hjælpeindsats i den konflikt-
hærgede irakiske storby, Mosul, 
for ”der kan vi jo ikke være,” 
konstaterer ministeren og tilføjer, 
at ”hvor vi ikke selv kan være til 
stede, kan vi alligevel gøre en 
forskel gennem samarbejdspart-
nere.”

FRA GAVEBISTAND  
TIL SAMARBEJDE
Ulla Tørnæs blev udnævnt til mi-
nister for udviklingssamarbejde i 
Lars Løkke Rasmussens trekløver- 
regering den 28. november 2016. 
Også fra 2005 til 2010 var hun 
minister for området. Men den-
gang blev hun kaldt ”minister 
for udviklingsbistand”. Den lille 
forskel har faktisk stor betydning, 
fortæller hun: 

“Min titel er udtryk for et hold-
ningsskift. Før handlede det i vid 
udstrækning om udviklingsbi-
stand, altså skatteyderfinansieret 
bistand, gavebistand fra nord til 
syd. Det handlede 2015-målene 
om. Verdensmålene (FN’s nye ver-
densmål for bæredygtig udvikling 
i 2030, red.) handler om globale 
partnerskaber, om samarbejde. 
Ingen kan løfte opgaven alene, og 
den kan ikke løses alene gennem 
udviklingsbistand. Vi er nødt til 
at samarbejde og lave partner-
skaber, og her spiller ngo’erne en 
meget stor rolle.”
 

U l l a  T ø r n æ s : 

Det er smukt at samarbejde

En fælles indsats for en bedre verden
2015-målene: I 2000 vedtog FN’s 192 medlemslande 8 konkrete mål, der skulle opfyldes for ud-
viklingslande inden 2015. Det var første gang i historien, at et så stort antal lande gik sammen om at 
udrydde sult, fattigdom og forskelsbehandling. Da man evaluerede målene i 2015, viste indsatsen sig at 
have været en stor succes.

Verdensmålene: I september 2015 blev de nye verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af FN’s 
medlemslande. De skal opfyldes inden 2030. Til forskel fra 2015-målene gælder de nye mål for alle 
lande. Det er f.eks. ikke kun regeringer i udviklingslande, der forpligter sig til at arbejde for ligestilling 
mellem kønnene og kvalitetsuddannelse, men også lande som USA og Danmark.  
Læs mere på www.verdensmaalene.dk.

Danmarks strategi: I januar vedtog den danske regering en ny strategi for det udviklingspolitiske 
og humanitære samarbejde. Førhen har de to områder haft hver deres strategi, men nødhjælps- og 
udviklingsarbejde hænger mere og mere sammen, og man har derfor valgt at skrive en samlet strategi. 
Den tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og har desuden et stort fokus på hjælp til nærområderne 
for krige og konflikter. 

Organisationer som Mission Øst kan med lokalkendskab og knowhow komme ind i 
flere områder end statslige repræsentanter. De danske myndigheder kan til gengæld 
bidrage med finansiering. Det er et helt unikt samarbejde, mener minister for 
udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

Af Svend Løbner
Journalist

Udviklingsminister Ulla Tørnæs sætter 
pris på samarbejdet med Mission 

Øst, bl.a. fordi ngo’er kan arbejde i 
områder, hvor den danske stat ikke 

kan være. Foto: Svend Løbner
Drengen på billedet til højre er fra en 
landsby nær Mosul, der har modtaget 

nødhjælp fra Mission Øst. 
Foto: Peter Eilertsen. 
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KIG UD I VERDEN
Ulla Tørnæs gør klart, hvad der 
motiverer hende:
“Det, der sker rundt omkring i 
verden, påvirker også Danmark. 
Verden er blevet mindre i lyset af 
globaliseringen og hele IT-ud-
viklingen. Jeg føler mig meget 
privilegeret over at være en del af 
det danske samfund og vil derfor 
sikre, at jeg også til mine børn og 
børnebørn videregiver et godt 
og trygt land. Og da er man også 
nødt til at have øje for, hvad der 
sker i verden. Der er nogle helt 

oplagte områder, som vi bare er 
nødt til at forholde os til og bidra-
ge til at gøre noget ved. Og her 
tænker jeg selvfølgelig på fattig-
dom. Altså de millioner af men-
nesker, som ikke har de samme 
muligheder som mig af forskellige 
årsager. Her vil jeg gerne bidrage 
til, at de får basale rettigheder og 
nogle bedre muligheder.” 

Selv om fattigdommen på et par 
årtier er blevet halveret, poin-
terer Ulla Tørnæs, at der stadig 
er ”mange store opgaver, som 
handler om manglende politisk 
lederskab i en række lande, og 
det handler også om kvinder og 
manglende respekt for menne-
skerettigheder, og at de selvfølge-
lig også gælder kvinder.”
 
KVINDER ØGER  
VELSTANDEN MEST
Og så er vi inde på et område, 
hvor Ulla Tørnæs får ekstra ild i 

blikket. “Når jeg taler med kvinder 
i udviklingslande, bliver jeg kræn-
ket helt ind i mit inderste, når jeg 
hører deres fortællinger om, hvad 
det er for vilkår, de lever under. 
Det er for eksempel, når de ikke 
har retten til at bestemme over 
egen krop, og det vil sige, at de 
ikke har retten til selv at bestem-
me, hvem de har sex med, og 
hvornår man har sex, og dermed 
heller ikke, hvornår man får børn 
og med hvem og hvor mange.” 

Diskriminationen af kvinder har 
en negativ effekt på udviklingen: 
“Undersøgelser viser, at vi kan 
øge det globale BNP med helt op 
til 25 procent, hvis kvinder får de 
samme rettigheder som mænd. 
Og det handler jo for eksempel 
om retten til at bestemme, hvor 
mange børn man sætter i verden, 
men det handler også om retten 
til at eje jord, have en bankkonto 
og så videre.”

EN FLYGTNING  
ER FLYGTNING I 17 ÅR
I regeringsgrundlaget lægger 
trekløver-regeringen vægt på at 
styrke hjælpeindsatsen i nærom-
råderne. Her er spørgsmålet, om 
den humanitære indsats i nær-
områder i f.eks. Mellemøsten kan 
komme til at gå ud over den mere 
langsigtede udvikling i andre lan-
de. Det mener Ulla Tørnæs ikke:

“Udviklingssamarbejde er en 
prioritering, for vi kan ikke være 
alle steder. Men det er vigtigt 
at understrege, at nærområde-
indsatsen i dag ikke alene er en 
kortsigtet indsats. En flygtning er 
i gennemsnit flygtning i 17 år, og 
det kommer vi i højere grad til at 
tage højde for. For er man flygt-
ning i 17 år, så er der også brug 
for nogle af de langsigtede tiltag, 
såsom uddannelse, jobtræning og 
jobmuligheder.”

Vi er nødt til at samar-
bejde og lave partner-
skaber, og her spiller 
ngo’erne en meget stor 
rolle.”
Ulla Tørnæs, minister for udviklings-
samarbejde
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En lille tadsjikisk dreng med handicap 
bliver stimuleret på et af de ”børnehjør-
ner”, Mission Øst har oprettet i det fattige 
centralasiatiske land. Foto: Muyassar 
Odinaev

Gemte børn træder ud af skyggen
”Defekte mennesker” – 
sådan opfattede man i 
Sovjetunionen personer 
med handicap. Den 
holdning er gået i arv 
i Tadsjikistan, den 
fattigste af de tidligere 
sovjetrepublikker, men 
Mission Øst arbejder på 
at ændre den.

En ganespalte 
forhindrede Sobina i at 
komme i skole. Men på 
Mission Østs dagcenter 
kan hun indhente det 
forsømte.

Sobina, en spinkel pige på 13 år, 
blev født med ganespalte. Den 
er næsten ikke synlig, men har 

alligevel påvirket hendes liv meget 
kraftigt. Hendes far lod familien i 
stikken, fordi flere af Sobinas sø-
skende også har et handicap, og han 
mente, at det var moderens skyld. 

Sobina går ikke i skole, men passer 
sine yngste søskende derhjemme.

Nu er Sobina begyndt at komme på 
et dagcenter for børn med handicap, 
der støttes af Mission Øst. Her lærer 
hun at læse bedre.

Lige nu er Sobina gammel nok til at 
gå i 7. klasse, men hendes læseniveau 
svarer til 3. klasse, så der er noget at 
indhente. På dagcentret lærer børne-
ne dagligdags sysler, og forældrene 
bliver så vidt muligt inddraget i akti-
viteterne. Det er vigtigt at vise dem i 
praksis, at deres børn ofte kan lige så 
meget som børn uden handicap. 

En ny chance til Sobina

Sobina blev forhindret i at gå i skole på grund af 
sit handicap – nu vil hun indhente det forsømte. 
Foto: Vibeke Hauge Førrisdahl

T E M A:  BØRN MED HANDIC AP

6  |  MISSION ØST  |  NR . 2 2017



I mange landsbyer i Tadsjikistan 
er børn med handicap et sjæl-
dent syn. Det skyldes langtfra, 

at de ikke findes. Tværtimod fø-
des der mange børn med handi-
cap i dette fattige centralasiatiske 
land. Men som i de fleste andre 
tidligere sovjetrepublikker er det 
her forbundet med stor skam at 
føde et barn med handicap. 

Mange tror, at det er deres egen 
skyld, og ”svaghed” ses som et 
ubetinget onde. Mange børn 
bliver simpelthen gemt væk 
bag lukkede døre for at undgå 
naboernes misbilligende blikke. 
Børnene kommer typisk ikke med 
til bryllupper og byfester, og selv 
i den enkelte familie sker det, 
at de bliver udelukket fra fælles 
måltider. 

Barnet vokser derfor op i isolation 
og får heller ikke den behandling, 
der er brug for. Og det gælder 
ikke kun alvorlige handicap, men 
også lidelser som f.eks. ganespal-
te og epilepsi, der med den rette 
behandling kan afhjælpes.

HOLDNINGSÆNDRING
I denne situation er forældrene 
ganske magtesløse – så længe de 
er alene. Men Mission Øst har si-
den 2008 hjulpet både tadsjikiske 
børn og unge med handicap og 
deres forældre, og langsomt, men 
sikkert, er holdningen i befolknin-
gen ved at ændre sig.

Forældrene bliver samlet i foræld-
regrupper og får oplysning om 
de grundlæggende menneske-
rettigheder, som også børn med 
handicap har. På den måde får de 

styrke til at stå åbent frem og tale 
deres børns sag. Og i forbindelse 
med et Mission Øst-projekt har 
forældregrupper besøgt Armeni-
en sammen med tadsjikiske em-
bedsmænd for at lære af erfarin-
gerne fra landets skolesystem.

Mission Øst har arbejdet for 
handicaprettigheder i Armenien 
i næsten 20 år og medvirket til, 
at landets skoler er blevet mere 
inkluderende over for børn med 
handicap. En embedsmand fra 
Kulob i den sydlige del af Tadsji-
kistan erklærede efter besøget, at 
det havde været meget nyttigt at 
få indblik i, hvordan man laver in-
kluderende undervisning i Arme-
nien. I hans region er man nu ved 
at følge det armenske eksempel 
til gavn for børn med handicap.

EN DEL AF HVERDAGEN
Flere og flere steder i Tadsjikistan 
dukker børn med handicap nu 
ud af skyggerne og bliver en del 
af hverdagen i landsbyen. Og det 
viser sig, at når først tavsheden 
bliver brudt, er naboer, klasse-
kammerater og andre i landsbyen 
glade for at lære de børn at ken-
de, som før levede bag lukkede 
døre.

Når børn med handicap får hjælp, 
gavner det ikke alene dem selv, 
men også deres familier. Børne-
ne bliver i stand til tage vare på 
sig selv og give en hånd med i 
husholdningen, hvilket er vigtigt 
i fattige familier. Og en stor vita-
minindsprøjtning til et fattigt land 
som Tadsjikistan.

Af Line Højland og Kim Wiesener
KommunikationsmedarbejdereGemte børn træder ud af skyggen

Tre tadsjikiske piger, 
der hverken kan høre 
eller tale, har fundet 
deres egen måde at 
komme til orde på.

Farishta, Zanjira og Parvina kan 
lide at sy - og de er gode til det. 
På et genoptræningscenter for 

børn og unge med handicap, der støt-
tes af Mission Øst i byen Kulob, er de 
tre teenagepiger i fuld gang med at 
fremstille puder, bånd og broderier. De 
har fået undervisning, så de er blevet 
endnu dygtigere.

For 17-årige Zanjira er opholdet på 
centeret en kærkommen afveksling 
fra et ellers monotont liv: ”Det er me-
get kedeligt at være hjemme, jeg er 
helt alene, så jeg har overtalt min far 
til at bringe mig herover, så jeg kan 
være sammen med de andre piger,” 
fortæller Zanjira ved hjælp af en med-
arbejder, der forstår hendes lyde og 
det basale tegnsprog, hun har lært på 
centeret.

Den jævnaldrende Farishta har en plan 
med sin syning: ”Her vil jeg lære alt, 
hvad en pige kan lære om syning, og 
så kan jeg blive gift, fordi der er noget, 
jeg er dygtig til.”

“Her vil jeg lære alt”

De tre døve teenagepiger har fundet deres egen måde at 
komme til orde på – ved at sy. Foto: Peter Drummond Smith
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Skole nr. 53 ligger i en lille 
hvidkalket bygning i lands-
byen Marghedar uden for 

Penjakent i det nordlige Tadsjiki-
stan. Uden for bygningen vokser 
træer og blomster, og væggene 
inde på gangene er prydet af 
citater af den tadsjikiske natio-
nalpoet Abu Abdullah Rudaki, 
der levede i 900-tallet, og hvis 
mausoleum befinder sig få kilo-
meter derfra. Der er stille denne 
regnfulde lørdag sidst i septem-

ber, for børnene har fri. Men sko-
lens inspektør Sogiboi Sogiev har 
alligevel taget sig tid til at mødes 
med os, og han citerer smilende 
et digt af Rudaki: ”’Ingen glæde i 
denne verden er bedre end glæ-
den ved at se ansigterne på kære 
venner, som jer fra Mission Øst.”

SJOVT OG LÆRERIGT LEGETØJ  
Sogiboi Sogiev fortæller om sine 
erfaringer med det ”børnehjørne”, 
som Mission Øst indrettede på 

skolen i 2013. Mission Øst havde 
allerede etableret lignende lokaler 
på andre skoler i området, og da 
Sogiboi Sogiev blev spurgt, om 
man måtte etablere et børne-
hjørne på Skole nr. 53, sagde han 
straks ja. Børnehjørnet var ét 
blandt fire, der blev finansieret af 
Y’s Men Region Danmark, og det 
blev udstyret med gulvtæppe, re-
oler og skabe med både sjovt og 
lærerigt legetøj og en computer. 
Tanken bag projektet er at give 
børn med handicap mulighed 
for at lære bl.a. engelsk og IT i et 
tempo, hvor de kan være med, så 
de en dag kan få en uddannelse 
og klare sig selv. 

En lille gruppe børn med handi-
cap og deres forældre viser os, 
hvordan de bruger lokalet. Gul-
chehra fra Mission Øst sidder på 
gulvets blomstrede hynde og kig-

ger i en billedbog sammen med 
13-årige Zikrullo. Drengen har ind-
læringsvanskeligheder og er kom-
met jævnligt i legehjørnet gen-
nem tre år, hvor han bl.a. lærer 
tal og bogstaver. Gulchehra slår 
op på en side med tegninger af 
gummistøvler, overtøj, en regnsky 
og en paraply. ”Hvad bruger man 
denne her til?” spørger hun og 
peger på paraplyen. Zikrullo tøver 
et øjeblik, mens han leder efter 
det rigtige ord. ”Hvordan er vejret 
i dag?” spørger hun og nikker hen 
mod vinduet. ”Det er regnvejr,” 
svarer Zikrullo. ”Flot!” svarer Gul-
chehra og bladrer videre. 

FLERE BØRN MED HANDICAP 
GÅR I SKOLE  
Før Mission Øst etablerede bør-
nehjørnet, gik der 20 børn med 
handicap på skolen, fortæller 
Sogiboi Sogiev: ”De andre børn 

12-årige Manuchehr bliver let vred 
og stresset, men i børnehjørnet har 

medarbejderne tid til at undervise ham 
i hans eget tempo. Han er nu mere 
aktiv og kan koncentrere sig bedre. 

Manuchehr ville først ikke fotograferes, 
men da Mission Østs fotograf viste 

ham, hvordan kameraet virkede, blev 
han meget interesseret. 

Foto: Line Højland

”Børn med handicap har forskellige talenter”
På Skole nr. 53 i landsbyen Marghedar er 
man glad for at have et børnehjørne, hvor 
børn med handicap kan lære tal, bogstaver 
og IT i deres eget tempo. Undervisningen 
gør, at flere nu går i skole og dermed bliver 
en del af lokalsamfundet.  

Af Line Højland
Kommunikationsmedarbejder
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Sogiboi Sogiev er inspektør på Skole nr. 53, og da Mission 
Øst spurgte efter et lokale til at indrette et børnehjørne, 

sagde han straks ja. Foto: Muyassar Odinaev

Zikrullo er gennem tre år kommet i børnehjørnet, hvor 
han lærer tal og bogstaver og taler om dagligdags ting 

ud fra billedbøger. Foto: Muyassar Odinaev

blev holdt hjemme fra skole af 
deres forældre.” Men da børne-
hjørnet blev indrettet, begyndte 
børn med fysiske handicap som 
døvhed og downs syndrom at 
komme her for at få undervisning, 
og det fik dem også med tiden til 
at deltage i skolens undervisning. 
Det betyder, at antallet af elever 
med handicap, der er indskrevet 
på skolen, er steget fra 20 til 31. 
Og Sogiboi Sogiev sætter pris på 
den udvikling: ”Det er meget vig-
tigt, at disse børn ikke bliver ude-
lukket fra lokalsamfundet, men at 
de får lov til at være en del af det, 
og at alle børnene kan være sam-
men,” siger han.  

Udover de 31 børn, der går på 
skolen, er der i landsbyen yder-
ligere seks børn med handicap, 
som hverken går i skole eller 
kommer i børnehjørnet. Men det 

betyder ikke, at de er glemt: 
”De får undervisning af mobile 
teams, der besøger dem i hjem-
met. Og repræsentanter fra sko-
len besøger dem jævnligt, så man 
er klar over, hvad der går for sig i 
disse familier og er klar til at yde 
dem støtte, hvis de får brug for 
det,” fortæller Sogiboi Sogiev. 

Børn med handicap 
bliver nu anset for at 
være en del af lokal-
samfundet.”
Sogiboi Sogiev, skoleinspektør

Initiativerne har skabt en regulær 
holdningsændring i Marghedar: 
”Børn med handicap bliver nu 
anset for at være en del af lokal-
samfundet, og det føler børnene 

også selv. Jeg har lagt mærke til, 
at selv børn med et fysisk handi-
cap har forskellige talenter givet 
af Gud,” siger han og peger på 
de farvestrålende tegninger og 

udklip, der pryder lokalets lyse-
blå vægge, og som er lavet af de 
børn, der kommer i børnehjørnet.

Mere åbenhed om børn med 
handicap
Y’s Mens Region Danmark har i 2013-2014 finansieret istand-
sættelse og indretning af fire børnehjørner i fire landsbyer 
uden for Penjakent. Projektet var en fortsættelse af Mission 
Østs langvarige indsats for personer med handicap i dette 
område, hvor man også har etableret et genoptræningscenter 
i Penjakent by, oprettet mobile teams, der tager hjem til børn 
med handicap for at træne dem og undervist lokale handicap-
organisationer i at tale for handicaprettigheder. Indsatsen har 
skabt mere åbenhed om at have et handicap, og personer med 
handicap bliver i højere grad inddraget i skolegang, arbejdsliv 
og det lokale fællesskab. 

”Børn med handicap har forskellige talenter”
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Af Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder

Anderledes,  
men ligeværdige

Et par armenske tvillinger har overvundet mange af de 
begrænsninger, som deres handicap pålagde dem. De går 
nu på universitetet og er taknemmelige for, at Mission 
Østs samarbejdspartner, Bridge of Hope, har hjulpet dem 
med at komme så langt.
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Da Ruzanna og Syuzanna var 
små, havde de svært ved 
at forstå, hvorfor deres liv 

var anderledes end andre børns. 
Mens deres jævnaldrende boltre-
de sig på legepladsen, måtte de 
to tvillingepiger gennemgå utal-
lige behandlings- og genoptræ-
ningsforløb på grund af deres 
spastiske lammelse.

Pigerne blev født i en landsby i 
Armeniens fattige Tavush-region. 
Som børn i et land, hvor personer 
med handicap har vanskelige livs-
betingelser, risikerede de at vokse 
op til et liv i isolation – uden mu-
lighed for at dygtiggøre sig, end-
sige få en højere uddannelse.

KAMMERATERNE HJALP
Men deres forældre – og Mission 
Østs armenske samarbejdspart-
ner, Bridge of Hope - ville det 
anderledes. Takket være foræl-
drenes utrættelige indsats over-
vandt pigerne en række fysiske og 
psykologiske barrierer, og da de 
var syv år gamle, begyndte de i 
skolen. I de første år var de meget 
afhængige af deres forældre, men 
efterhånden tog deres klassekam-
merater over og hjalp dem.

Pigerne udviklede sig, og gennem 
den senere tilknytning til Bridge 
of Hopes center for børn med 
handicap i byen Noyemberyan, 
der støttes af Mission Øst, fik de 
en følelse af, at alt kan lade sig 
gøre.

“Bridge of Hope har spillet en 
enorm rolle i vores liv. Vi var så 
heldige at komme på børneud-
viklingscentret i Noyemberyan, 
og her indså vi ikke bare, hvor 
vigtigt det er at uddanne sig, men 

forstod, hvor nødvendigt det er 
at omgås andre mennesker. Vores 
vennekreds voksede, vi betrag-
tede os selv fra nye synsvinkler, 
og vi fik nye færdigheder. Vi fik 
muligheden for at se konturerne 
af en fremtid, hvor vi er anderle-
des, men ligeværdige med alle,” 
siger de.

”KAN DET HELE”
Tvillingerne ynder at citere Bridge 
of Hopes grundlægger, Susanna 
Tadevosyan, der engang sagde, 
at ”alle børn er i stand til at gøre 
ting, hvis nogen skaber mulighe-
derne for dem.” Måske, siger de, 
forstod andre børn ikke den dy-
bere mening af sætningen, men 
den blev et slagord for Ruzanna 
og Syuzanna. ”Vi kan det hele,” 
lød deres konklusion.

Vi er sikre på, at vi har 
vundet kampen mod 
livets udfordringer.”
Ruzanna og Syuzanna, armensk tvillin-
gepar med handicap

Gennem Mission Østs projekt ”The 
Right to Earn a Living” (”Ret-
ten til at tjene til livets ophold”, 
red.) blev de medlemmer af en 
ungdomsgruppe, der er forta-
ler for handicaprettigheder. De 
har deltaget i flere kampagner, 
rundbordsdiskussioner, debatter 
og tv-programmer, har fået mere 
selvtillid og er blevet bedre til at 
finde løsninger på de problemer, 
som de og andre personer med 
handicap står overfor. 

Tvillingerne er nu 23 år. De stu-
derer pædagogik og psykologi på 
universitetet og arbejder samti-

dig for Bridge of Hope. De føler 
begge to, at de er kommet langt, 
siden de som små var til behand-
ling og genoptræning i stedet for 
at lege udenfor som andre børn. 

“Når vi ser tilbage på vores livs-
forløb, der ikke har været så let, 

er vi sikre på, at vi har vundet 
kampen mod livets udfordringer. 
Vores sejr er et resultat af den 
støtte, vores omgivelser har givet 
os, og vi opfordrer alle unge men-
nesker til at være stærke og sikre 
på, at de godt KAN.”

Tvillingerne Ruzanna og Syuzanna har haft et svært 
livsforløb, men de går nu på universitetet. Forældre, 
kammerater, deres eget gå-på-mod og Mission Østs 
armenske partner har hjulpet dem med at nå så langt. 
Foto: Bridge of Hope 

Pris til armensk partner
For andet år i træk er Mission Østs armenske partnerorganisa-
tion, Bridge of Hope, blevet hædret af Zero Project, et globalt 
netværk af over 3000 handicap-eksperter fra 150 lande. Zero 
Project fokuserer på handicap-rettigheder og anerkender 
hvert år de mest innovative løsninger på de udfordringer, som 
personer med handicap står overfor. Dette års tema var ”be-
skæftigelse, arbejde og erhvervsuddannelser”. Bridge of Hope 
fik en pris for projektet ”The Right to Earn a Living”, der med 
støtte fra Mission Øst bl.a. har engageret armenske unge med 
handicap i kampagner for retten til erhvervsuddannelser og 
beskæftigelse. Projektet har i sin treårige levetid skabt mange 
job til unge med handicap. Lederen af Bridge of Hope, Susanna 
Tadevosyan, modtager her prisen under Zero Projects årlige 
konference i Wien i februar.
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L axmi Shahi fra Nepals fjernt 
beliggende Humla-distrikt er 
delvis blind, men klarer sig 

strålende i skolen. Hun er en af de 
bedste i sin klasse og drømmer 
om at blive lærer og undervise 
andre børn med handicap.

For blot få år siden var der ingen 
udsigt til, at Laxmis liv ville blive 
sådan, for fra en tidlig alder hav-
de hun mange odds imod sig. 

Hun var ikke alene svagtseende, 
men også forældreløs, og hun bo-
ede tilmed i et af landets fattigste 
og mest isolerede distrikter. Da 
hun i en alder af syv år kom i for-
bindelse med en mobil blindesko-
le, havde hun allerede gennemle-
vet meget.

UDNYTTET AF FAMILIEN
Laxmi havde ikke noget fast opholds-
sted, men boede på skift hos sine 

slægtninge. Hun har to ældre brødre 
og en søster, der dog ikke var videre 
interesserede i hendes velbefinden-
de, men i stedet udnyttede hendes 
arbejdskraft, fra hun var helt lille. 

Hun boede få måneder hvert 
sted, og uanset hvor hun befandt 
sig, var hendes liv fuldt af huslige 
pligter – hun skulle lave mad, va-
ske op, gøre rent, passe køer og 
samle brænde fra skoven. Det var 

svært for den lille, delvis blinde 
pige, der blev groft forsømt af sin 
familie, og hverken fik tilstrække-
ligt med mad, tøj eller omsorg.

Skolegang kunne der ikke være 
tale om, selv om hun gerne ville 
have de samme muligheder som 
sine jævnaldrende. Da HEAD 
Nepals mobile skole for blinde 
børn lagde vejen forbi hendes 
hjemlandsby i 2011, fandt den en 

Laxmi måtte 
stikke af for 
at komme i 
skole
Mission Østs samarbejdspartner, HEAD 
Nepal, finder blinde og svagtseende børn 
i fjerne bjerglandsbyer og sørger for, at de 
modtager undervisning. Laxmi Shahi er en 
af dem.

Af Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder

Laxmi havde nogle hårde barn-
domsår, inden hun flyttede ind på 
skolehjemmet. Foto: Mission Øst
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motiveret, kvik pige. Laxmi fik un-
dervisning på skolen nogle gange, 
og læreren opfordrede hende og 
hendes bror til at sætte sig i for-
bindelse med HEAD Nepals kontor 
i områdets hovedby, Simikot, så 
Laxmi kunne få et mere struktu-
reret undervisningsforløb.

FANDT SELV VEJ
Det var broderen imidlertid ikke 
interesseret i. Laxmi bad ham fle-
re gange om at tage hende med 
til HEAD-kontoret, men han sagde 
til hende, at det ikke var nødven-
digt, og at hun bare kunne fort-
sætte sit sædvanlige husarbejde. 
Så tog Laxmi sagen i egen hånd. 
Hun forlod sin landsby og fandt 
selv vej til Simikot og HEADs kon-
tor, hvor hun kom i kontakt med 
den lærer, der havde undervist 
hende i blindskrift.

Fra da af ændrede Laxmis liv sig 

til det bedre. Hun blev indkvar-
teret på HEAD Nepals skolehjem, 
hvor der var voksne, der tog hen-
des brændende ønske om gå i 
skole alvorligt. I dag får hun ikke 
alene undervisning hos HEAD – 
bl.a. i blindskrift, it og livsfærdig-
heder – hun er også en stjerne-
elev på den lokale skole, hvor 
hun går sammen med børn uden 
handicap.
 
Der er risiko for, at Laxmi med 
tiden mister synet helt. Men tak-
ket være HEAD Nepal er der nu 
mennesker, der tager sig af hende 
– og samtidig har hun selv bevist, 
at man kan nå langt, selv om man 
ikke kan se.

I sidste nummer af Mission 
Øst-magasinet fortalte vi histo-
rien om drengen Ram, der også 
bor på HEAD Nepals skolehjem i 
Simikot.

En mand og  
hans drøm
Chhitup Lama har været svagt-
seende, siden han blev født. Da 
han voksede op i Nepals fattige 
Humla-distrikt, måtte han kæm-
pe ekstra hårdt for at følge med 
i skolen, for der var ingen særli-
ge undervisningstilbud til ham, 
og han havde aldrig hørt om 
blindskrift. I 2004 rejste han til 
hovedstaden Kathmandu, hvor 
han ikke alene lærte blindskrift, 
men endte med at undervise 
andre blinde og svagtseende i 
faget. I 2011 realiserede Chhitup 
Lama en drøm om at hjælpe 
mennesker med handicap i sit 
eget distrikt, da han grundlagde 
Himalayan Education and De-
velopment (HEAD). Han satte sin 
egen opsparing på godt 3000 

kr. i projektet. Organisationens 
første initiativ var en mobil blin-
deskole, der når ud til distriktets 
fjerneste landsbyer. Siden er 
der bl.a. kommet et skolehjem 
for blinde og svagtseende til og 
senest et lignende hjem for børn 
med fysiske eller mentale handi-
cap. Fra marts i år samarbejder 
HEAD Nepal med Mission Øst om 
at hjælpe børn med handicap 
i Humla-distriktet med at blive 
integreret i samfundet. Chhitup 
Lama er overbevist om, at den 
slags initiativer ikke alene er 
gode for distriktet selv, men for 
udviklingen i Nepal som helhed.

Læs mere om HEAD Nepal på 
www.headnepal.org

Siden hun flyttede ind på skolehjemmet i Simikot, har Laxmi Shahi bl.a. deltaget 
i en konkurrence på en lokal radiostation om den bedste tale af et barn med 
handicap. Foto: HEAD Nepal

Chhitup Lama til hest. Nogle af de afsides landsbyer, som den mobile blin-
deskole besøger, kan man kun nå til fods eller på hesteryg.  
Foto: HEAD Nepal

NR. 2 2017 |  MISSION ØST  |  13



L andsbyerne omkring den 
irakiske storby, Mosul, ligger i 
ruiner. Ødelæggelserne efter 

kampene mellem irakiske styrker 
og krigere fra terrorbevægelsen 
Islamisk Stat er så voldsomme, at 

de fremkalder billeder på nethin-
den af scenerne efter Anden Ver-
denskrig, beretter Kim Hartzner.

”Det gør et kæmpe indtryk, at der 
overalt i området står hele famili-

er med alt, hvad de ejer. En mand 
med krykker går rundt på lande-
vejen med sin kone og tre børn 
og bærer deres få ejendele. Det 
er en helt ubeskrivelig menne-
skelig tragedie,” fortæller Mission 
Østs generalsekretær, der sam-
men med folketingsmedlemmet 
Christina Egelund (LA) besøgte en 
række befriede landsbyer i områ-
det omkring Mosul.

De deltog i uddelinger af nød-
hjælp og fik også mulighed for ved 
selvsyn at konstatere, at tidligere 
uddelt hjælp fra Mission Øst gør en 
stor forskel for lokalbefolkningen.

HJÆLP TIL KRISTNE
Landsbyen Telasqufs kristne ind-
byggere vendte for nylig hjem til 
deres plyndrede og ødelagte huse 
efter at have været fordrevet fra 
dem i to år. Mission Øst har uddelt 
tæpper, madrasser, hygiejneartik-
ler, køkkenudstyr og brændstof, 
så de 1.800 hjemvendte kan klare 
sig igennem vinteren.

”De er dybt taknemmelige, for 
de vender jo tilbage til ingenting. 
Islamisk Stat har smadret alt. De 
var især taknemmelige for pe-
troleumsovne og brændstof, for 
så kan de opvarme deres huse. 

Mission Øst gør en 
forskel i Mosul

Generalsekretær Kim Hartzner besøgte Irak 
i marts sammen med Christina Egelund, 
politisk ordfører for regeringspartiet Liberal 
Alliance. Mødet med de mange mennesker, 
som Mission Øst hjælper, gjorde et stærkt 
indtryk på dem begge.

Af Svend Løbner  
Journalist

Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder

Mission Østs generalsekretær, Kim Hartzner, 
og folketingsmedlemmet Christina Egelund 
(LA) deltog i en uddeling af nødhjælp i 
landsbyen Quri Khariban nær Mosul.  
Foto: Peter Eilertsen
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Deres huse havde stået tomme 
i to år, de er plyndret, og der er 
massive ødelæggelser alle vegne. 
Nonnernes huse er plyndrede og 
totalt ødelagte, og på kirkegården 
er alle gravsten med kors væltet,” 
siger Kim Hartzner.

Dagen forinden var han og 
Christina Egelund med til en ud-
deling i en anden landsby, Quri 
Khariban, ca. fem km fra Mosul. 
Her fik 144 familier (svarende til 
godt 850 mennesker) hver 80 
liter petroleum til de ovne, som 
de bruger til opvarmning af deres 
hjem og madlavning. 

Mange af indbyggerne levede 
først under Islamisk Stats besæt-
telse og måtte så flygte under de 
heftige kampe mellem terrorbe-
vægelsen og de irakiske styrker. 
Da de vendte hjem, var landsbyen 
ribbet for værdier, og nu mangler 
indbyggerne både mad, rent vand 
og elektricitet.

ENORM DESPERATION
“Der er helt tydeligt en enorm de-
speration blandt de civile og ofre-
ne for konflikten,” siger Christina 
Egelund.

Desperationen kan få et vold-
somt udtryk, hvis nogle familier 
får hjælp, og andre ikke gør. Det 
søger Mission Øst at undgå ved 
at have et tæt samarbejde med 
lokale ledere, der sikrer, at udde-
lingerne foregår glat. Det gode 
samarbejde får ros af den danske 
politiker.

Jeg er virkelig impone-
ret over det arbejde, 
som Mission Øst og 
andre udfører i områ-
det.”

Christina Egelund (LA)

“Jeg er virkelig imponeret over 
det arbejde, som Mission Øst og 
andre udfører i området. Det er 
tydeligt, at der er mange latente 
konflikter, og i nødhjælpsarbejdet 
bliver der taget mange forholds-
regler for at undgå, at der bliver 
voldelige episoder,” bemærker 
Christina Egelund.

Mange af Quri Kharibans indbyg-
gere tilhører det lille mindretal, 
shabak-folket, der er i kommet i 
klemme under konflikten i områ-
det. De bliver nu hjulpet af Missi-
on Øst, der i den kommende tid 
vil fortsætte med at uddele nød-
hjælp til befolkningen i og om-
kring Mosul. Arbejdet har særligt 
fokus på de mest udsatte. 

Islamisk Stat har forvoldt store ødelæggelser på den kristne kirkegård i Telasquf. 
Foto: Peter Eilertsen

Brændstoffet fra Mission Øst giver befolkningen 
mulighed for at lave mad og opvarme deres huse. 
Foto: Peter Eilertsen

Hjælp til 126.000 irakere
Mosul blev besat af Islamisk Stat i august 2014. Godt to år 
senere indledte irakiske og kurdiske styrker med international 
støtte en offensiv for at generobre byen. Befrielsen af hele 
byen er nær, men undervejs har kampene kostet mange men-
neskeliv og jaget over en kvart million mennesker på flugt. Mis-
sion Øst har uddelt nødhjælp til 25.000 personer i og omkring 
Mosul, siden man som den første internationale hjælpeorgani-
sation kom ind i den befriede østlige bydel. I alt har Mission Øst 
hjulpet 126.000 irakere siden 2014. Organisationen driver bl.a. 
seks centre for børn og unge og hjælper hjemvendte irakere 
med at genopbygge huse og etablere vandsystemer.
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Frygten har sat sig i kroppen 
på Samira. Den 25-årige mor 
flygtede med mand og børn 

fra Islamisk Stats grusomme ter-
rorvælde og opholder sig nu i et 
telt i flygtningelejren Daquq uden 
for Kirkuk i Irak.

Hun tør slet ikke vende tilbage 
til sin landsby, hvor minder om 
tortur, overgreb og mord vælter 

frem. Alt, hun ønsker, er at blive 
her i lejren – selv om madratio-
nerne er knappe, og hun ikke har 
penge at købe mad og tøj for.    

FLYGTEDE TO GANGE
Generalsekretær Kim Hartzner 
har sammen med sit Mission Øst-
team netop besøgt Daquq-lejren 
og uddelt madrasser til hund-
redvis af familier, der har mistet 

alt under flugten fra IS. Kvinden 
Samira kommer fra en af disse 
familier.

Hun er 25 år, gift og mor til tre 
børn. Hun og familien måtte flygte 
i to omgange, først fra deres lille 
landsby til byen Hawija, og senere 
til flygtningelejren. I Hawija måtte 
de i to og et halvt år udholde den 
konstante terror fra IS. 

”Islamisk Stat torturerede os, de 
efterlod os uden mad, de tog al 
værdighed fra os,” opsummerer 
Samira, da Kim Hartzner møder 
hende og børnene i det lille telt.

Familien glæder sig over madras-
serne fra Mission Øst, der både 
isolerer mod kulde og fugt og 
gør det muligt at sove en hel nat 
igennem.

Når frygten sætter  
sig i kroppen

Af Svend Løbner 
Journalist

Samira har to gange måttet flygte med mand og børn fra Islamisk Stat. Nu bor hun i flygtningelejren Daquq og tør ikke 
vende tilbage til sin landsby. Foto: Peter Eilertsen

Samiras historie 
giver et unikt 
indblik i de irakiske 
fordrevnes situation. 
Frygten dominerer 
alt. Og kravene til 
fremtiden er små. 
Samira og hendes 
familie måtte udstå 
IS-overgreb i over 
to år. Nu bor de i en 
flygtningelejr, hvor 
de blandt andet har 
fået madrasser fra 
Mission Øst.
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Hvis de altså kan holde tankerne 
om IS’ overgreb på afstand.  

IS DRÆBTE FOLK PÅ GADEN
”Jeg var hele tiden bange for mit 
liv,” fortæller Samira om de fryg-
telige år.

Islamisk Stat kunne 
slå ned på hvad som 
helst.”

Samira, internt fordreven

”Islamisk Stat kunne slå ned på 
hvad som helst. De mishandlede 
både mænd og kvinder. IS-kri-
gerne dræbte folk på åben gade, 
både med knive og kugler. Hvis de 
så nogen med en cigaret i mun-
den, blev de slået ihjel. Hvis en 
kvinde ikke tildækkede sit ansigt, 
blev hun slået ihjel. Hvis nogen 
prøvede at flygte, blev de dræbt.”

Dødsfrygten trængte gennem 
marv og ben; Samira og hendes 
familie var under konstant over-
vågning.

”Islamisk Stat holdt hele tiden øje 
med os. De gav os ikke lov til at 
forlade vores hjem, og vi var me-
get bange. Vi kvinder kunne al-
drig vise vore ansigter, men måtte 
tildække dem 24 timer i døgnet. 
Vi var meget tørstige og sultne. 
Jeg havde kun brød og vand at 
give mine børn. Derfor flygtede vi 
fra IS. Vi ville bare væk fra dem,” 
siger Samira.

Samira, hendes mand og tre børn 
flygtede midt om natten, da deres 
landsby blev indtaget af Islamisk 
Stat. De gik i otte timer, inden de 

ankom til Hawija, der også var 
besat af terrorbevægelsen. Efter 
at være chikaneret og terroriseret 
i to et halvt år besluttede familien 
at flygte videre sammen med tre 
andre familier. Også denne gang 
gik de i otte timer, indtil de ankom 
til Daquq-lejren ved Kirkuk.

”Vi var meget bange for, at IS 
skulle fange os, for de ville dræbe 
os alle sammen, hvis de fandt os,” 
fortæller hun.

TRYGHED I TELTET
Men i lejren føler de sig trygge, 
selvom det kniber med maden: 
”Nogle dage spiser vi kun tomater, 
andre dage spiser vi bønner. Så-
dan klarer vi os.”

Samira kan ikke overskue at 
vende hjem lige nu: ”Jeg regner 
ikke med at vende tilbage til min 
landsby foreløbig. Jeg foretrækker 
at bo her i teltet frem for at ven-
de tilbage.”

Hendes fremtidsplaner er meget 
nøgterne.

”Jeg håber, at jeg kan få penge 
nok til at betale for mine udgifter 
og sende mine børn i skole,” siger 
hun.

På den måde klarer hun og fami-
lien sig fra dag til dag. Sådan får 
deres tilværelse indhold, så de 
kan holde frygten på afstand. Og 
det er her, at hjælpen fra Mission 
Øst og andre hjælpeorganisa-
tioner giver trøst og mod. Med 
en sådan hjælp kan familier som 
Samiras nå dertil, at de tør ven-
de tilbage til deres landsbyer og 
genoptage et så normalt liv som 
muligt.

Samira og hendes familie har fundet tryghed i teltet i Daquq-lejren. De glæder 
sig over madrasserne fra Mission Øst, der isolerer mod kulde og fugt og gør det 
muligt at sove en hel nat igennem. Foto: Peter Eilertsen
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Mød vor mand i Mosul
Mission Østs nødhjælpskoordinator i Irak, Knud Andersen,  
taler ved årsmødet den 23. april. 

Siden efteråret 2016 har danskeren Knud Andersen koordineret Mission Østs 
uddelinger af nødhjælp i forbindelse med den alvorlige situation i og omkring 
den irakiske storby, Mosul. Her har Mission Øst i de seneste måneder hjulpet 
over 25.000 mennesker, der er kommet i klemme under de voldsomme kampe 
mellem regeringsstyrker og terrorbevægelsen Islamisk Stat. 

Årsmødet finder sted søndag den 23. april kl. 13.00-16.00 i Klippen,  
Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, 8723 Løsning.

Donerer du via 
MobilePay? Så få 
mere at vide her!

MobilePay er en fantastisk mulighed for at overføre 
penge nemt og hurtigt, bl.a. hvis du ønsker at støtte 
Mission Østs arbejde. Desværre kan vi ikke automatisk 
vide, at det er dig, der donerer, når du bruger Mobile-
Pay. For at sikre privatlivet er indbetalinger med Mobi-
lePay til virksomheder og organisationer anonyme. 

Så hvis du ønsker at få registreret din donation i dit 
navn, er det vigtigt, at du skriver dit CPR-nummer i be-
skedfeltet. Kun sådan kan vi være helt sikre på, at det 
er dig og dermed sende dig en bekræftelse og registre-
re din donation hos SKAT. Vores nr. er 20 13 12 12.

Få dine 
takkebreve  
på e-mail
En af mine yndlingsopga-
ver i Mission Øst er at sen-
de et takkebrev, fortæller 
Mission Østs Kirsten Ander-
sen. En tak betyder, at en 
person har valgt at række 

ud til et medmenneske i nød. Når du giver en donation, 
vil vi derfor gerne sende dig et personligt takkebrev. 

Du kan gøre det nemmere for os ved at opgive din 
e-mailadresse. På den måde sparer vi både tid og 
penge, når vi ikke behøver at udskrive og sende dig et 
takkebrev med posten, men i stedet kan sende dig en 
e-mail. 

Send din e-mailadresse til admin@missioneast.org 

Og lad mig da lige benytte lejligheden til at sige tak! 

Varme hilsner fra kontoret i Hellerup.

Knud Andersen (i midten) koordinerer Mission Østs nødhjælpsindsats i og omkring Mosul. 
Her ses han under en uddeling for nylig. Foto: Mission Øst 
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I Mission Øst bruges 92,8 øre 
af hver krone direkte til at  
hjælpe fattige
De sidste 7,2 øre går til administration  
og til at sikre, at hjælpen er af høj kva  litet, 
at den når frem, og at der er gennem-
sigtighed. 

BRUG MOBILEPAY
Donér via MobilePay til 20 13 12 12.  
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer  
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag  
for din donation.

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: 1701-MAG2

SEND EN SMS
Skriv ME100 til 1245 og støt Mission 
Østs generelle arbejde med 100 kr.
Skriv IRAK til 1245 og støt Mission Østs 
arbejde i Irak med 150 kr.

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 betalingsser-
vice. 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 
hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 
og enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

15.600 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.600 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 testamen-
tere en pengegave til et godt formål. En 
sådan gave har fremtiden i sig, fordi den 
giver os mulighed for at hjælpe men-
nesker i nød – også fremover. Hvis du 
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.

Sådan støtter du Mission Øst

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB 
Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet 

– og bruge din gave mest effektivt. 

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

BS-t i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

E-mail

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskrift

Andet beløb kr. kr. 

✁

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst Jeg vil gerne være medlem 
(koster 50 kr. årligt.  
Medlemskontingentet er  
ikke fradragsberettiget).  



 

Hjælp
udsatte børn i  
Afghanistan!
I Afghanistan er det livsfarligt at være et 
lille barn. Manglen på rent drikkevand, 
nærende mad og ordentlig hygiejne slår 
hvert 10. barn ihjel, inden det fylder fem 
år. Mission Øst hjælper udsatte familier i 
den bjergrige, nordøstlige del af landet 
med at bekæmpe underernæring og 
sygdom, så de kan se deres børn vokse 
op. Støt Mission Øst, så vi kan hjælpe de 
afghanske børn.

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

Hvor behovet er størst 

Afghanistan   Et andet land:

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.04 DB 495-136826

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

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.

. . , . . ,

8 7

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

773 1566 773 1566

Afrives inden betaling

1701-MAG2

r 

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:


