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TEMA: I Nepal lærer befolkningen, hvad 

de skal gøre, næste gang en katastrofe 

sker – og det vil redde liv. 

Eleverne på Brøderup Eterskole på 

Sydsjælland har samlet 10.000 kroner  

ind til irakiske fordrevne.

IRAK: Christina Egelund fra Liberal 

Alliance fortæller om sit rørende møde 

med de fordrevne familier i Irak.
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En målretet indsats for at forebygge 

katastrofer redder ikke alene menneskeliv; 

den gavner også et lands økonomi.

D
a to voldsomme jordskælv 

hærgede Nepal i 2015, var 

mange af landets indbyg-

gere uforberedte. De havde ikke 

bygget tilstrækkeligt sikre huse, 

og mange vidste ikke, hvordan 

de skulle udføre redningsarbej-

de, yde førstehjælp eller skafe 

rent vand. De små lokalsamfund 

var ganske enkelt ikke klædt på 

til at håndtere den slags situa-

tioner.

Siden jordskælvene er Nepals 

befolkning blevet mere bevidst 

om faren ved naturkatastro-

fer. Mission Øst arbejder på at 

oplære befolkningen i kata-

strofeforebyggelse, og lige nu 

er vi ved at træne over 60.000 

mennesker til at håndtere et 

voldsomt naturfænomen – som 

et jordskred, en oversvømmel-

se eller et jordskælv – næste 

gang, det indtræfer. 

FOREBYGGELSE ER VIGTIG

Forebyggelse og håndtering 

af katastrofer er et fantastisk 

vigtigt redskab til at gøre folks 

liv bedre, ikke mindst i udvik-

lingslande. For en katastrofe 

slår ikke alene mennesker ihjel; 

den undergraver også et fatigt 

lands økonomi i en sådan grad, 

at de kan få svært ved at rejse 

sig igen.

Derfor arbejder Mission Øst  

med katastrofeforebyggelse i 

sårbare lande som Nepal, Tad-

sjikistan og Afghanistan. I dete 

nummer af magasinet kan du 

få mere at vide om, hvad vi gør 

for at ruste mennesker i de tre 

lande til at modstå katastrofer. 

Vi ved, at det er en god idé, 

for hver krone, der bruges på 

forebyggelse, kommer mindst 

femfold igen. 

PRIVATE BIDRAG LØFTER

I dete magasin kan du også 

læse om, hvordan lige netop 

din støte gør en meget stor 

forskel for de mennesker, vi 

hjælper. Udover at være vigtige 

i sig selv fungerer de private 

bidrag nemlig også som løte-

stang for de større bidrag fra 

regeringer som den danske, 

der ote kun vil inansiere pro-

jekter, hvis private midler står 

for en del af betalingen. 

Også derfor er vi så taknem-

melige for de midler, vi mod-

tager fra en årgang elever på 

Brøderup Eterskole, der done-

rer en del af overskuddet fra 

deres julebasar. Eller Rebekka 

fra Silkeborg, der i sin fritid de-

signer og sælger plakater med 

vise ord og lader Mission Øst få 

pengene.

Tak for jeres støte!

Kim Hartzner

Læge og generalsekretær

De voldsomme jordskælv i Nepal i 

2015 førte til store ødelæggelser. Nu 

træner Mission Øst titusinder af  

nepalesere i at gardere sig bedre 

mod katastrofer. Foto: Mission Øst

Håndtér katastroferne
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Hvordan undgår  
man katastrofer?
Mission Øst redder liv i Nepal både nu og i mange år fremover ved at 

træne befolkningen i katastrofeberedskab. Lizz Harrison er ekspert 

og forklarer hvordan.

Af Kim Wiesener

kommunikationsmedarbejder

Mission Øst oplærer nepalesiske lokalsamfund 

i at håndtere katastrofer. Her trænes befolk-

ningen i rednings- og etersøgningsarbejde. 

Foto: Lizz Harrison
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N
år en katastrofe indtræf-

fer, kan den ødelægge 

menneskers liv, hjem og 

indtægtsgrundlag. Er landet 

fatigt, har det meget sværere 

ved at håndtere katastrofen, 

og landets udvikling risikerer at 

gå i stå. 

Derfor er det så vigtigt at 

hjælpe befolkningen i udvik-

lingslande med at være forbe-

redt på naturfænomener som 

jordskælv, oversvømmelser og 

jordskred, siger Lizz Harrison, 

der leder Mission Østs indsats 

for at forebygge katastrofer i 

Nepal. 

Og det er faktisk muligt at  

forebygge katastrofer. Som  

Lizz Harrison udtrykker det: 

”En katastrofe er et fænomen, 

der har markante negative 

følger for et samfund eller et 

land, og som kan føre til døds-

fald og personskader og øde-

læggelse af ejendom, husdyr 

og landbrug. Undgår man det, 

er det ikke længere en kata-

strofe. Katastrofeforebyggelse 

er en måde at støte folk, så 

de kan være forberedt på, re-

agere på og i den sidste ende 

mindske risikoen ved naturbe-

tingede farer,” fortæller hun 

over telefonen fra sit kontor i 

Nepals hovedstad, Kathmandu.  

LIGGER I JORDSKÆLVSZONE  

Nepal er fra naturens hånd 

uhyre sårbart over for kata-

strofer. Der er en høj risiko for 

oversvømmelser og jordskred, 

bl.a. som følge af klimaforan-

dringer, og landet ligger i en 

zone med høj risiko for jord-

skælv. Ikke desto mindre var 

lokalsamfundene dårligt forbe-

redte på de to store jordskælv, 

der ramte landet i 2015. 

”Folk vidste godt, at der var en 

risiko, men det var så længe 

siden, der havde været et kraf-

tigt jordskælv, så det var ikke 

en høj prioritet at gardere sig 

imod det. For de leste var det 

mere vigtigt at kunne brødfø-

de sin familie. Derfor byggede 

man ikke sikre huse, og befolk-

ningen var ikke forberedt på at 

håndtere katastrofer. Der var 

virkelig en manglende forstå-

else for, hvad man skulle gøre,” 

siger Lizz og understreger, at 

det derfor er vigtigt at styrke 

lokalsamfundene, så de kan 

være bedre forberedt på næ-

ste katastrofe. 

Der var virkelig en 

manglende forståelse 

for, hvad man skulle 

gøre.” 

Lizz Harrison, Mission Øst Nepal

BYGGER SIKRE HUSE 

Lizz og hendes Mission Øst- 

kolleger i Nepal arbejder 

nu på at gøre landet mere 

modstandsdygtigt over for 

katastrofer – både på lokalt, 

distrikts- og nationalt niveau. 

Det sker bl.a. ved at bibringe 

befolkningen i lokalsamfund 

viden om, hvordan de f.eks. 

kan bygge sikre huse og være 

mere opmærksomme på deres 

omgivelser. På den måde kan 

de måske ligefrem forudse et 

jordskred, fordi der kan være 

advarselstegn – og de ved i 

hvert fald, hvordan de skal 

reagere, hvis der kommer et. 

De bliver også undervist i før-

stehjælp og i, hvordan de kan 

redde folk ud af ruinerne, hvis 

ulykken skulle ske. 

”Når de ved, hvad de skal 

gøre, vil de forhåbentlig kunne 

mindske efekten af en kata-

strofe. Og hvis lere huse bliver 

bygget, så de kan modstå jord-

skælv af en vis styrke, vil der 

være langt færre døde, langt 

færre sårede, og forhåbent-

lig færre mennesker, der får et 

fysisk handicap,” konstaterer  

Lizz Harrison. 

Et vigtigt element i arbejdet 

er inklusion – det vil sige, at 

de mest sårbare grupper, der 

ote er udelukket fra deres 

lokalsamfund, også deltager i 

projektet. Det kan f.eks. være 

personer med svære fysiske 

handicap. Hvis de ikke kan 

deltage i et møde, fordi det 

kræver tre timers vandring at 

nå frem til det, så sørger Missi-

on Øst for, at der bliver skafet 

transport til dem – eller at 

komme til dem. 

Medarbejderne ude i felten 

banker gerne på hos familier, 

som på den ene eller den an-

den måde er udelukket fra lo-

kalsamfundet, for at høre deres 

mening eller anbefale dem at 

komme til et fællesmøde, selv 

om de måske er generte eller 

bekymrede for, hvordan resten 

af lokalsamfundet forholder 

sig til dem. Og de sørger for, 

at oplysningsmateriale også er 

tilgængeligt for dem, der ikke 

kan læse eller ser dårligt. 

FATTIGE HÅRDEST RAMT 

En målretet indsats med at 

forebygge katastrofer redder 

ikke alene menneskeliv; den 

Lizz Harrison leder Mission Østs 

indsats for at forebygge katastro-

fer i Nepal. Foto: Mission Øst Nepal

Naturkatastrofer i tal

• Naturkatastrofer dræbte i årene 2005-2015 845.000 

mennesker. De påvirkede 1,8 milliarder menneskers 

liv og anretede skader for ca. 10 billioner kroner 

(10.000.000.000.000).

• Kvinder og børn er særligt sårbare over for katastrofer. 

De udgjorde f.eks. 77 procent af de omkomne i den 

asiatiske tsunami (2004).

• Katastrofer tvinger 26 millioner mennesker ud  

i fatigdom hvert år.

• Over 80 pct. af verdens fatige bor i lande, der er  

sårbare over for katastrofer.

• Hvis man sørgede for at forebygge katastrofer bedre, 

kunne verdenssamfundet spare ca. 700 mia. kr. hvert år.

Kilder: EM-DAT, FN, Verdensbanken
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Jordskælvet i Nepal den 25. april 2015 anretede store ødelæggelser. Her ses børn i ruinerne få dage eter katastrofen. Foto: Guido Dingemans/Mission Øst

gavner også et lands økonomi.  

Hver krone, der bruges på fore-

byggelse, kommer fem eller ti 

gange igen, fordi de økonomi-

ske tab oven på en katastrofe 

bliver tilsvarende mindre. Det 

er især vigtigt i et land som 

Nepal, fordi katastrofer ram-

mer meget hårdere, når et land 

eller et lokalsamfund lever i 

fatigdom. 

”Det er meget sværere for  

dem at reagere og komme sig 

oven på katastrofer,” fortæller 

Lizz Harrison og fortsæter:  

”Et udviklet land som Japan 

kan håndtere risikoen ved jord-

skælv forholdsvis godt. Det kan 

Nepal ikke. Når katastrofer ind-

træfer, sæter de udviklingen 

meget mere tilbage end i mere 

udviklede lande. Fatige lande 

har f.eks. ikke redningstjene-

ster, der kan hjælpe, og de har 

ikke en stærk økonomi, der kan 

komme sig hurtigt.” 

Det er meget sværere 

for dem at reagere og 

komme sig oven på 

katastrofer.” 

Lizz Harrison, Mission Øst Nepal

SMÅ KATASTROFER  

SLIDER PÅ SAMFUND 

De to jordskælv i Nepal i 2015 

ik megen opmærksomhed fra 

verdenssamfundet og var i  

Nepal med til at øge bevidsthe-

den om naturkatastrofer. Men 

Lizz Harrison understreger, at

de små katastrofer, som inder

sted hvert år, i det lange løb

kan være lige så fatale som de

store. Der er ikke lige så man-

ge, der dør ved en mindre 

katastrofe, men følgerne af 

dem udgør på verdensplan 42 

procent af de samlede øko-

nomiske tab eter katastrofer 

i lande med lav eller mellem-

stor indkomst. Og det slider på 

samfundene: 

”Fordi de sker langt otere, er 

det ote dem, der tvinger folk 

til at leve i fatigdom i meget 

længere tid end mega-kata-

stroferne, der ganske vist 

rammer op til lere hundrede 

tusinde mennesker, men også 

får meget større international 

opmærksomhed og dermed 

mere støte.” 

Hvad enten de bliver ramt af 

en mindre eller større naturka-

tastrofe, er mange nepalesere 

– bl.a. takket være Mission Østs 

arbejde – nu bedre rustet til 

at håndtere oversvømmelser, 

jordskred eller jordskælv end 

før 2015. I nogle tilfælde vil 

de ligefrem være i stand til at 

afværge det, der kunne være 

blevet en katastrofe. 
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Mission Øst har som mål at gøre 

indbyggerne i afsides lokalsamfund klar 

til at reagere hurtigt og efektivt, når en 

katastrofe næste gang rammer dem.

F
or lidt over to år siden 

blev Nepal på få uger ramt 

af to kratige jordskælv, 

der forårsagede voldsomme 

ødelæggelser. Næsten 9.000 

mennesker omkom, og 20.000 

blev såret.

Mission Øst og samarbejds

partnere reagerede hurtigt 

med at yde livreddende støte, 

men det tog dage at nå frem til 

nogle af de mest afsides lokal

samfund på grund af det uvej

somme terræn, jordskred og 

blokerede veje. I de første dage 

eter jordskælvet måte disse 

lokalsamfund selv søge eter 

overlevende i ødelagte huse, 

yde førstehjælp og forsøge at 

skafe rent vand. Men de var 

ikke forberedt på situationen, 

og de manglede de fornødne 

færdigheder. Det gør Mission 

Øst nu noget ved. 

Sammen med den lokale af

deling af Red Barnet oplærer 

Mission Øst lere end 60.000  

mennesker i katastrofefore

byggelse i ire af de hårdest 

ramte distrikter eter jord

skælvet. Lokale komitéer bliver 

opretet og trænet i at udpege 

naturlige farer og vurdere 

risikoen for en forestående 

katastrofe. De lærer også at 

inde ud af, hvem der er mest 

sårbar, og hvem der kan hjæl

pe. På det grundlag har de 

lavet planer for, hvad de kon

kret kan gøre, når katastrofen 

rammer. 

ALLE BETYDER NOGET

Mohan Khadka er medlem 

af en lokal komité for kata

strofehåndtering og del af en 

specialgruppe i førstehjælp, 

der er blevet oplært gennem 

projektet. 

”Undervisningen har åbnet 

mine egne og vores samfunds 

øjne og med at ændre vores 

samfunds perspektiv på kata

strofeforebyggelse,” siger han.

Undervisningen har 

hjulpet mig med at 

åbne mine egne og 

vores samfunds øjne.” 

Mohan Khadka, medlem af lokal 

komité for katastrofehåndtering  

En vigtig del af projektet er 

at sørge for at inkludere alle. 

Kvinder, børn og ældre men

nesker bliver ote udelukket fra 

vigtige beslutninger. De barske 

levevilkår i landsbyerne gør det 

svært for personer med handi

cap at være med. Og menne

sker født ind i lavere kaster el

ler andre etniske grupper bliver 

ote helt udelukket fra fælles 

aktiviteter. 

I projektet sikrer man derfor, at 

disse grupper spiller en aktiv 

rolle, fordi de også har et væ

sentligt perspektiv at bidrage 

med. Deres synspunkter og 

deltagelse i lokalsamfundet bli

ver anerkendt, og de risikerer i 

mindre grad at blive ladt i stik

ken under en katastrofe. 

Nepalesere lærer  
at håndtere  
naturens luner

Af Lizz Harrison

leder af Mission Østs program for katastro-

feforebyggelse i Nepal 

Mohan Khakda (i mørkeblå skjorte) bliver oplært i førstehjælp.  

Foto: Lizz Harrison

EU støter lokalsamfund
EU’s humanitære afdeling inansierer et 18 måneder langt 

projekt. Projektet skal styrke modstandskraten over for 

katastrofer hos lokalsamfund og institutioner i Nepal. 

Projektet er en reaktion på et akut behov for katastrofe

forebyggelse i lokalsamfundene, der blev understreget af 

jordskælvene i 2015. 
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Læs, hvordan beboerne i den tadsjikiske 
landsby Veshist håndterer de over
svømmelser, der hvert år rammer dem. 

S
olen skinnede den dag. 

Ganske vist var der regn-

skyer i horisonten, men de 

lå langt væk, henover bjergene. 

Familierne i Veshist så derfor 

ikke noget problem i at føre 

deres dyr ned at græsse ved 

Zerafshan-lodens bred, som 

de plejede. 

Men så ramte lynet. 

140 køer og geder blev slået 

ihjel den dag i maj 2016. Flo-

dens vand havde tiltrukket  

tordenskyerne, og da lynet  

slog ned, blev dyrene dræbt  

på stedet.

SÅ KOM REGNEN 

Et sådant tab er et hårdt slag 

for et lille tadsjikisk samfund 

som Veshist, hvor man er af-

hængig af dyrene og jorden. 

Desuden var der fare for, at 

de mange døde dyr kun-

ne forårsage en sygdoms-

epidemi, så man skyndte sig 

at begrave dem. Men kata-

strofen var først lige begyndt. 

Eter lynnedslaget fulgte en 

kratig regn.

Én eter én begyndte 
landsbyens beboere at 
ringe til mig: ’Vi har et 
problem’!”

Husseinboy Rahimov, medlem af 

komité for landsbyudvikling i Veshist

”Jeg vågnede klokken tre om 

naten på den første dag, for-

di jeg hørte regnen. Jeg gik 

udenfor og så, at det regne-

de kratigt. Mit eget hus ligger 

Når lynet slår ned

Af Line Højland

kommunikationsmedarbejder

Hundredvis af køer og geder blev dræbt, da 

lynet slog ned i Veshist den 8. maj 2016.  

Foto: Husseinboy Rahimov. 

Her går vejen over én af Zerafshans biloder. 

Billedet er fra en regnvejrsdag i april i år.  

Foto: Line Højland
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på et sikkert sted, men jeg var 
bekymret for mine naboer, så 
jeg tog ned til dem. Én eter 
én begyndte folk fra landsby-
en at ringe til mig, både min 
bror, min ven, og min nabo, og 
de sagde: ’Vi har et problem’,” 
fortæller Husseinboy Rahimov 
under et interview til Mission 
Øst-magasinet på sit inspektør-
kontor på skolen i Veshist. 

Udover at have ansvaret for 
uddannelsen af landsbyens 
skolebørn er Husseinboy også 
medlem af den komité for 
landsbyudvikling, som Missi-
on Øst opretede i landsby-
en tilbage i 2010. Formålet 
med Mission Østs projekt var 
at undervise befolkningen i 

katastrofehåndtering, og det 
er komitéens opgave at holde 
denne viden ved lige. Den be-
står af 10 folkevalgte medlem-
mer, og de mødes stadig én 
gang om måneden for bl.a. at 
atale, hvad man gør ved de til-
bagevendende katastrofer. For 
selv om katastrofer som ufor-
udsete lynnedslag og kratige 
regnskyl ikke kan undgås, så er 
der meget, man kan gøre for at 
redde liv og ejendom, når de 
indtræfer. 

ØVELSER REDDER LIV

At redde menneskeliv har før-
ste prioritet. Alle landsbyens 
familier deltager derfor jævn-
ligt i øvelser, hvor de træner, 
hvad de skal gøre ved kratig 

regn eller i tilfælde af jord-
skælv. Husseinboy fremviser en 
sirene, som på skit ligger hos 
de forskellige medlemmer af 
komitéen. Når alarmen lyder, 
kan familier, der bor på udsate 
steder, høre, at de skal skynde 

sig at komme væk og søge ly 
hos familiemedlemmer. Hver 
familie har en pose med det 
allermest nødvendige, så de 
hurtigt kan komme ud af dø-
ren uden at skulle bruge tid på 
at samle lommelygte, første-

Også i år har der været problemer med kratig regn. Her er tonsvis af sten og andre byggematerialer 

blev fejet ned ad skrænten af de kratige vandmasser. Byggematerialerne var til et nyt hus, hvor ingen 

endnu var lytet ind, så ingen er kommet til skade. Foto: Line Højland

Vidste du at …

… i Sovjetunionen arbejdede man også med katastrofe-
forebyggelse i Tadsjikistan. For eksempel undersøgte ge-
ologer jordbunden, før der blev bygget nye huse. Men da 
det var eksperter, der kom udefra, lærte lokalsamfundene 
ikke selv, hvad de skulle gøre. Da Sovjetunionen brød sam-
men, gik denne viden tabt. Mission Østs projekter handler 
om at gøre lokalbefolkningen i stand til selv at gøre no-
get, f.eks. ved at oprete en komité som i Veshist.
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hjælpsudstyr, langtidsholdbar 

mad, vand og deres vigtige do-

kumenter sammen. Og ny tek-

nologi som internetadgang gør, 

at man kan tjekke vejrudsigten 

og dermed søge ly i tide. Tak-

ket være disse forholdsregler 

var der ingen mennesker, der 

mistede livet under det kratige 

regnvejr sidste år. 

For tiden samler vi 

penge ind til at repa-

rere kunstvandings-

kanaler, og folk er 

meget villige til at 

bidrage.”

Husseinboy Rahimov, medlem af 

komité for landsbyudvikling i Veshist 

VEJE SKYLLET VÆK 

Det regnede fortsat de næste 

ire dage, og de to veje ud af 

byen blev skyllet væk. ”Vejene 

var lukkede i begge retninger 

ud af byen,” fortæller Hussein-

boy. Samtidig valgte myndig-

hederne inde i den nærme-

ste by Penjakent at lukke for 

strømforsyningen, da elektrici-

tet og store mængder vand er 

en farlig cocktail.  

Først da regnen hørte op, kun-

ne man begynde at reparere 

vejene og de ødelagte huse. Og 

her kommer komitéens måned-

lige møder ind i billedet: 

”På møderne diskuterer vi, 

hvordan vi skal samle penge 

ind i landsbyen for eksempel 

til at rydde vejen eter en over-

svømmelse, sikre lodbredden 

eller bygge mere solide broer. 

For tiden samler vi penge ind til 

at reparere kunstvandingskana-

ler, og folk er meget villige til at 

bidrage, fordi de er ahængige 

af dem for at kunne vande de-

res afgrøder,” siger Husseinboy. 

SKYLDES 

KLIMAFORANDRINGER  

Veshist har ikke altid hat pro-

blemer med kratige regnskyl, 

og Husseinboy er ikke i tvivl om, 

hvad der forårsager de årligt 

tilbagevendende oversvømmel-

ser: ”Klimaforandringerne gør, at 

det regner meget mere, end det 

gjorde før i tiden. De sidste ti år 

har der været oversvømmelse 

hvert forår,” fortæller han.

Heller ikke i år er landsbyen gået 

fri: Den 16. april regnede det på 

en enkelt nat så meget, at tons-

vis af store sten skyllede ned ad 

skrænten. Maysara Rajabova, 

der også er medlem af katastro-

fekomitéen, viser os, hvordan 

de kratige vandmasser har 

lytet store mængder sten ned 

ad skrænten oppe fra det hus, 

hendes familie er ved at bygge 

til hendes ældste søn. Heldigvis 

var der endnu ikke lytet nogen 

ind. Men de kan ikke fortsæte 

arbejdet på det nye byggeri, før 

de er sikre på, at der ikke kom-

mer lere store regnskyl henne i 

juni måned. 

Husseinboy er dog fortrøst-

ningsfuld på landsbyens vegne: 

”Mission Øst har lært os at or-

ganisere os, så vi med få penge 

kan spare mange penge i det 

lange løb,” afsluter han. 

På skolen, hvor Husseinboy er inspektør, er de i gang med en tegnekonkur-

rence, hvor eleverne skal tegne, hvad der sker under en katastrofe. Vinderen 

er endnu ikke blevet udvalgt. Foto: Line Højland

Husseinboy demonstrerer forsigtigt den sirene, som skal advare landsbyen i 

tilfælde af oversvømmelse. Foto: Line Højland

Arbejdet fortsæter 

Landsbyen Veshist i det nordvestlige Tadsjikistan var med 

i et projekt om katastrofeforebyggelse i 2010-2011 støtet 

af EU. Mission Øst har siden – med støte fra EU og den 

tyske PATRIP Foundation – startet nye projekter op i den 

sydlige del af landet på grænsen til Afghanistan, hvor man 

arbejder i 26 landsbyer i hvert af de to lande med bl.a. 

førstehjælpsundervisning, katastrofeøvelser og etablering 

af komitéer for landsbyudvikling ligesom den i Veshist.
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En landsby i det nordvestlige Afghanistan 
var hårdt plaget af oversvømmelser, der 
skyllede både afgrøder og huse væk.  
Derfor hjalp Mission Øst indbyggerne med 
at opføre tre beskytelsesmure for at alede 
lodvandet.

M
ohammad Nadir husker 

sin barndom i Malikha- 

e-Khetayan. Lands-

byen ved Taloqan-loden i det 

nordvestlige Afghanistan var 

omgivet af grønne marker, på 

de omkringliggende skrænter 

voksede der træer og buske, 

og omegnen var hjemsted for 

en mangfoldighed af vilde dyr.

Fire årtier senere tegnede der 

sig et helt anderledes uskønt 

billede: ”Folk fældede træerne 

og pløjede skrænterne for at 

dyrke jorden. Vi forstod senere, 

at vi ødelagde vores miljø og 

voldte skade på vores liv og de 

dyr, der levede i nærheden af 

vores landsbyer,” fortæller  

Mohammad Nadir.

I andre landsbyer oppe ad  

loden gjorde man det samme, 

og det gik ud over Malikha- 

e-Khetayan. Landsbyen blev 

ramt af jordskred fra over-

svømmelser, der skyllede hen 

over hundreder af hektar land-

brugsjord, frugthaver, bygning-

er og huse. Beboerne var nødt 

til at lyte op på bjergskræn-

terne for at komme i sikkerhed.

”Vores lokalsamfund var blevet  

mere sårbart end for 40 år 

siden. Manglende viden om 

katastrofeforebyggelse, dårlig 

ledelse og begrænsede res-

sourcer påvirkede vores liv. 

Mange hektar landbrugsjord 

endte på lodbunden. Vi så til, 

mens vores jord og huse blev 

oversvømmede,” husker 

Mohammad Nadir.

MISSION ØST TRÅDTE TIL

Der måte gøres noget. Lands-

byen henvendte sig til de re-

gionale myndigheder, og i 2013 

kontaktede de Mission Øst for 

at inde en løsning. Eter le-

re møder mellem landsbyens 

ledere og Mission Øst-teamet 

i området beslutede de i fæl-

lesskab at bygge beskytelses-

mure ved loden for at alede 

vandet og mindske risikoen for 

oversvømmelser.

”Vores lokalsamfund påtog sig 

ansvaret for at bygge funda-

mentet og alæsse stenene. 

Mission Østs tekniske team 

designede muren og stod for 

overvågningen af projektet. Tre 

beskytelsesmure blev opført. 

Landsbykomiteen var med til 

at udvælge beliggenheden og 

stod også for kvalitetskontrol,” 

fortæller Mohammad Nadir.

Beskytelsesmurene er blevet 

en stor succes. De beskyter 

nu 400 hektar landbrugsjord, 

en mølle, kunstvandingssyste-

mer, et lille vandkratværk og 

landsbyens huse. De leste af 

landsbyens beboere har lært 

om vigtigheden af selv at påta-

ge sig ansvaret for katastrofe-

forebyggelse.

”Murene fungerer stadig og be-

skyter vores ressourcer. Vi er 

taknemmelige for al den støte, 

Mission Øst har ydet til vores 

lokalsamfund,” siger Moham-

mad Nadir.

Murene reddede landsbyen

Af Eng Habib og Nadir Faez

Mission Øst Afghanistan

Oversat og redigeret 

af Kim Wiesener

Landsbyens beboere var med til 

at bygge murene, der nu beskyter 

dem selv og deres afgrøder mod 

oversvømmelser. 

Foto: Mission Øst Afghanistan
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Det gjorde stærkt indtryk på MF Christina 

Egelund (LA) at se nøden hos fordrevne 

irakiske familier. Hun oplevede Mission Østs 

medarbejdere uddele hjælpen omkring 

Mosul og i Kirkuk med værdighed og 

respekt for de lygtede familier. 

D
et er sundt for politikere 

at komme ud i virkelighe-

den og møde mennesker, 

som har mistet alt og er fuld-

stændig ahængige af humani-

tær hjælp fra Danmark.

Sådan relekterer Christina Ege-

lund eter at have været med 

ved Mission Østs nødhjælps-

uddelinger i Nordirak. Christina 

Egelund er medlem af Folketin-

get for Liberal Alliance, som hun 

blandt andet er politisk ordfører 

for. Og derfor lå det lige til høj-

rebenet at dele sine erfaringer 

fra rejsen med partikollegerne 

på Christiansborg.

”Jeg har aldrig set noget 
mere sårbart i hele mit liv”

Af Svend Løbner

Journalist

”Vi ved jo godt, at der er krig og konlikt, og at det har menneskelige omkostninger, specielt på den civile side. Men det er noget helt andet at komme tæt på 

og se, hvordan hele området i Nordirak er præget af krig,” siger Christina Egelund (LA) om sit besøg i Irak i marts.   
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ET SPØRGSMÅL OM  

LIV OG DØD

”Vi ved jo godt, at der er krig 

og konlikt, og at det har men-

neskelige omkostninger, spe-

cielt på den civile side. Men det 

er noget helt andet at komme 

tæt på og se, hvordan hele 

området i Nordirak er præget 

af krig. Og det er meget stærkt 

at møde mennesker øje til øje, 

mennesker, hvis liv jo er ahæn-

gige af omverdenens hjælp. Det 

gør et så stærkt indtryk, at man 

næsten ikke kan beskrive det!”

KAN LYSET I ØJNENE  

BLIVE TÆNDT IGEN?

Christina Egelund kom virkelig 

helt ud i nærheden af fron-

ten, da hun rejste med Kim 

Hartzner for at være med til 

at uddele brændstof, tæpper, 

madrasser og hygiejneartik-

ler til fordrevne i Nordirak i 

marts 2017. Hun kom helt ind 

i hjemvendte lygtninges søn-

derbombede og udplyndrede 

huse, og hun mødte bl.a. en 

gruppe lygtninge, som pludse-

lig strømmede ind i en lygtnin-

gelejr:  

”De havde vandret i 12-15 timer 

inde i de besate områder og 

ud til fronten, hvorfra de så 

blev fragtet hen til lygtninge-

lejren. Og her sad så en lok 

kvinder og børn på jorden, helt 

bogstaveligt. Jeg har aldrig set 

noget mere sårbart i hele mit 

liv! Børnene var fuldstændig 

udmatede – det er jo klart, at 

når børn, som lige har lært at 

gå, skal til at gå i mellem 12 og 

15 timer, sultne og tørstige, bli-

ver de totalt udmatede. En lille 

drengs blik borede sig fuld-

stændig fast. Det er jo at kigge 

ind i nogle øjne, hvor lyset bare 

er slukket – for en stund i hvert 

fald. For jeg håber, at det på 

et eller andet tidspunkt bliver 

tændt igen. Det, de har været 

udsat for, er så barskt, at man 

slet ikke kan forestille sig det.”

HJÆLPEN ER KONKRET  

OG AFGØRENDE

Det gjorde samtidig stort ind-

tryk at se Mission Østs med-

arbejdere i aktion, fortæller 

Christina Egelund. På spørgs-

målet om, hvorvidt nødhjæl-

pen nyter, svarer hun:

”Ja, det gør den, helt afgjort. 

Det er der slet ikke nogen tvivl 

om. Og det, at en dunk petro-

leum gør en forskel for dem, 

siger jo også bare noget om, 

hvilket behovsstadie, de er 

på. At deres overlevelse står 

og falder med, om de kan få 

varmen om naten, om de kan 

koge deres mad, og om de kan 

koge vand, så de har rent vand 

at drikke. Så det er helt uden 

for nogen tvivl, at hjælpen gør 

en fuldstændig konkret og 

afgørende forskel for de her 

menneskers fremtid. Og afgør, 

om de overhovedet har en 

fremtid.”

Det er meget stærkt at 

møde mennesker øje 

til øje, mennesker, hvis 

liv jo er ahængige af 

omverdenens hjælp.”

Christina Egelund, MF

VÆRDIG OG PROFES- 

SIONEL HJÆLP

Og så lagde hun mærke til et 

særligt kendetegn ved den 

måde Mission Østs medarbej-

dere arbejdede på, både de 

internationale og de lokale: 

”Det er meget værdigt. Det er 

jo sårbare mennesker, man står 

med, mennesker i sårbare situa-

tioner. I mødet med mennesker, 

der er så skrøbelige, er det vig-

tigt, at man går til det med en 

stor portion værdighed. Og det 

synes jeg, at Mission Øst gør. 

De møder lygtninge og for-

drevne i øjenhøjde, så de sår-

bare grupper ikke føler sig set 

ned på. Det tænkte jeg ikke 

meget over, før jeg rejste der-

ned, men det synes jeg var 

helt åbenlyst: Værdighed er en 

meget stor værdi i det arbejde, 

som Kim Hartzner og hans gode 

medarbejdere udfører,” sluter 

Christina Egelund.

”Det, de har været udsat for, er 

så barskt, at man slet ikke kan 

forestille sig det,” fortalte Christina 

Egelund om de fordrevne børn, 

hun mødte under sit besøg i Irak i 

marts måned. Her en familie, der 

er lygtet fra Islamisk Stat og netop 

ankommet til en lejr uden for 

Kirkuk eter 12 timers vandring.
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Mission Øst var i jor en af de første internationale organisationer, der hjalp indbyggerne i 

det østlige Mosul. Siden da er organisationen også blevet spydspids for nødhjælpen til den 

hårdt trængte befolkning i den vestlige del af byen.

D
a den lille lastbil med to 

tons fødevarer går i stå, 

ved Knud Andersen, at 

der ikke er megen tid at spil-

de. Konvojen beinder sig i det 

langtfra ufarlige vestlige Mosul, 

så den kan ikke tillade sig at stå 

stille alt for længe. Ellers risiker 

den at blive skydeskive for Isla-

misk Stats krigere eller stå over 

for en sulten folkemængde.

”Vi er tre mand, der på et 

kvarter er nødt til at lyte to 

tons mad fra én lastbil til en 

anden,” erindrer Mission Østs 

nødhjælpskoordinator i det 

nordlige Irak.

Som sagt, så gjort. Eter den 

ufrivillige pause kan konvo-

jen fortsæte sin færd ind i 

Vest-Mosul, hvor over 6.000 

desperate mennesker den dag 

venter på at modtage 45 tons 

fødevarehjælp fra Mission Øst. 

Pakkerne med bl.a. ris, bønner, 

madolie og salt vil kunne for-

Af Kim Wiesener

Kommunikationsmedarbejder

Femogfyrre tons mad  
til Vest-Mosul 
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Nødhjælpen til den hårdt trængte 

befolkning i det vestlige Mosul 

bliver læsset fra store lastbiler over 

på mindre køretøjer.  

Foto: Mission Øst Irak

Hjælpen gør gavn
En pakke med nødhjælp kan gøre en stor forskel for en 

irakisk familie.

Najib, en irakisk familiefar og landmand, vendte tidlige-

re i år tilbage til sit hjem i den kristne landsby Telasquf 

nær Mosul eter at have været fordrevet derfra i to og et 

halvt år. Da han mødte Mission Østs generalsekretær, Kim 

Hartzner, takkede han for den hjælp, som han og landsby-

en havde modtaget kort tid forinden.

”Jeg vil sige mange tak for alle de ting, I deler ud. Vi sæt-

ter pris på det, og ønsker, at mange lere mennesker får 

hjælp,” siger Najib, der er far til ni børn og lygtede med 

hele sin store familie, da Islamisk Stat indtog Telasquf i 

august 2014.

Najib er en af de over 65.000 irakere i Mosul-området, 

som Mission Øst har hjulpet siden slutningen af 2016. Ind-

byggerne i hans landsby modtog sent på vinteren varme-

apparater, petroleum, køkkengrej, hygiejneartikler, tæp-

per og madrasser. Hjælpen gjorde en stor forskel for dem, 

for som Najib udtrykker det, så havde de ingenting, da de 

kom hjem. Nu håber de på, at fremtiden bliver bedre.

”Vi vil blive her i landsbyen,” siger Najib. ”Vore forfædre 

levede af landbrug, og vi vil fortsæte med at dyrke jorden. 

Jeg håber, at også mine børn vil fortsæte i landbruget.”

Najib siger tak til Mission Øst for hygiejneartikler og brændstof, 

som hjælper hans store familie med at holde sig raske og opvarme 

deres huse. Foto: Peter Eilertsen 

syne en familie i en hel måned, 

og når man ingenting har, er en 

sådan hjælpepakke forskellen 

mellem liv og død.

Vi er på et kvarter 

nødt til at lyte to tons 

mad fra en lastbil til en 

anden.” 

Knud Andersen, Mission Øst Irak

HJÆLP TIL TUSIND FAMILIER

De 22 små lastbiler fordeler sig 

rundt i området, og i løbet af få 

timer er hjælpen uddelt til godt 

tusind familier.

Den hårdt trængte befolkning i 

Vest-Mosul døjede først i over 

to år med Islamisk Stats brutale 

regime og er siden kommet i 

krydsild under kampene mel-

lem de irakiske regeringsstyr-

ker og IS-krigerne. Mission Øst 

er nu nået frem med hjælp til 

denne del af byen eter at have 

ydet en meget værdsat indsats 

i den østlige del af byen. 

Episoden med lastbilen viser, at 

det ikke er uden risiko at være 

nødhjælpsarbejder i Irak. Den 

illustrerer dog samtidig, hvor-

dan man med god planlægning 

og de nødvendige sikkerheds-

foranstaltninger kan undgå at 

udsæte sig selv – og de mange 

mennesker, man hjælper – for 

unødig fare, men tværtimod 

uddele nødhjælpen på sikker 

og forsvarlig vis.

”Nøglen til vores strategi er at 

bringe fødevarerne ind på små 

lastbiler, som nemt og ube-

mærket kan trænge langt ind i 

den vestlige bydel. Så undgår 

vi kaotiske madfordelinger på 

store, åbne pladser, hvor det er 

den stærkes ret, og hvor civile 

ote mister livet, fordi de kom-

mer under beskydning,” siger 

Knud Andersen.

TO BILER I RESERVE

Ydermere sørger man for – 

som Knud Andersen gjorde 

den aprildag – at have et par 

tomme lastbiler i reserve i til-

fælde af uheld. Den beslutning 

reddede dagen for næsten 300 

mennesker i Vest-Mosul, der 

modtog fødevarepakker, som 

de ellers ikke ville have fået.

Mission Østs indsats vil i den 

kommende tid gøre en for-

skel for yderligere tusinder af 

mennesker i Mosul. I skrivende 

stund kæmpes der fortsat for 

at befri byen. 

Hvis Islamisk Stat bliver slå-

et på lugt, betyder det dog  

langtfra, at det er sikkert at 

vende hjem for de hundred-

tusinder af mennesker, der har 

forladt byen. Behovet for hjælp 

bliver heller ikke mindre. Øde-

læggelserne er voldsomme, og 

de mennesker, der er blevet i 

Mosul, har ingenting tilbage. 

Det samme gælder dem, der 

vender hjem. 

Ifølge Knud Andersen vil lere 

end en kvart million mennesker 

i Mosul i de kommende måne-

der komme til at slås med næb 

og kløer for at få mad og rent 

vand. Derfor står Mission Øst 

klar til at hjælpe endnu lere i 

den irakiske storby.
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Eleverne på 

Brøderup Eterskole 

på Sydsjælland har 

beslutet at støte 

Mission Østs arbejde 

i Irak med 10.000 kr. 

Her fortæller de 

hvorfor.

N
år eleverne på Brøderup 

Eterskole knokler i en hel 

uge for at stable deres 

årlige julestue på benene i slut-

ningen af november, ved de, at 

salget af pynt, nisser, halmbuk-

ke og julelækkerier kommer til 

at hjælpe mennesker, der som 

regel har det meget sværere 

end dem selv.

For ganske vist går noget af 

overskuddet til egne projekter 

på skolen, men en nok så væ-

sentlig andel forærer de unge 

til gode formål. Det skete også 

i dete skoleår, hvor årgang 

2016-17 bl.a. valgte at støte 

Mission Østs arbejde i Irak med 

10.000 kr. 

Da eleverne skulle beslute, 

hvad pengene skulle gå til, ik 

Mathilde til opgave at under-

søge forskellige organisationer. 

Hendes motivation var at give 

nogle muligheder til lygtninge-

børn, der i modsætning til dan-

ske unge f.eks. ikke kan komme 

på eterskole.

”Jeg syntes godt om Mission 

Øst. I arbejder mange forskelli-

ge steder, og I dækker mest og 

bedst,” fortæller hun.

Jeg har rejst meget 

i fatige lande, og så 

snart man kommer ud 

af hotellet, kan man se, 

at folk ingenting har.” 

Katrine, 16 år, eterskoleelev

En forårsdag i april følger hun 

og de ca. 100 andre elever op-

mærksomt med, da vi kommer 

to fra Mission Øst på besøg og 

fortæller om organisationens 

hjælpeindsats i Irak. En kort 

ilm om den 14-årige yezidi-pi-

ge, Alwin, gør stort indtryk på 

eleverne, fordi hun i sin unge 

alder allerede har påtaget sig 

ansvaret for sine søskende på 

grund af forældrenes voldsom-

me død.

”Hun er yngre end mig, men 

alligevel virker hun meget mere 

voksen,” siger Mathilde.

VIDNER TIL FATTIGDOM

Da en lot ’check’ i overstørrelse 

er blevet overrakt som symbol 

på gaven til Mission Øst, for-

tæller nogle af eleverne i 16-17- 

års-alderen om deres bevæg-

grunde for at støte mennesker i 

nød. Flere af dem har set fatig-

dom tæt på under udlandsrejser, 

og den slags gør indtryk.

”Jeg har rejst meget i fatige 

lande, og så snart man kommer 

Af Kim Wiesener

kommunikationsmedarbejder

Eterskole støter unge i Irak

To af Mission Østs medarbejdere, Susanne Madsen og Kim Wiesener, ik overrakt en symbolsk kæmpecheck af eleverne på Brøderup Eterskole.  

Foto: Rasmus Mogensen
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Rebekka laver plakater med vise ord fra 

Bibelen i sin fritid. Pengene fra salget går 

til Mission Øst.

M
an kan støte Mission 
Øst på mange forskel-
lige måder. De leste 

giver deres økonomiske bi-
drag direkte, mens andre har 
valgt mere indirekte, men nok 
så efektfulde, metoder. 

Én af dem er Rebekka fra 
Silkeborg. Rebekka har en 
uddannelsesbaggrund i reto-
rik, så ord har hendes store 
interesse. Hun var i eteråret 
2016 på jagt eter en indlyt-
tergave, og det skulle gerne 
være en god sætning fra 
Bibelen. Men hun kunne ikke 
inde en passende plakat, og 
så beslutede hun sig til selv 
at lave én. Rebekka opdage-
de hurtigt, at hun havde fun-
det en niche.

”Der var folk, der så den, og 
så bredte det sig. Jeg blev 
opfordret til at gøre mere ved 
det og kunne se, at der var et 
marked,” fortæller Rebekka, 
der understreger, at hun al-
drig har hat som formål at få 
en indtægt. 

TROVÆRDIG OG 

NÆRVÆRENDE

I stedet beslutede Rebekka, 
at fortjenesten fra salget  
af plakaterne skulle gå til  
Mission Østs arbejde.

”Jeg har fulgt Mission Øst i 
lere år, og I har en stor tro-
værdighed. I formår at gøre 
noget nærværende, der sker 
ude i den kæmpestore ver-
den, og som man ellers kan 
have svært ved at forholde 
sig til,” siger hun.

Og projektet har fået en god 
start: Foreløbig har hun solgt 
omkring 100 plakater. Alene 
i april samlede hun omkring 
5.000 kr. ind, hvor køberne 
overfører pengene direkte til 
Mission Øst. 

ud af hotellet, kan man se, at 
folk ingenting har. I Cape Town 
var jeg ude at se, hvordan folk 
boede i skurvogne. Det sæter 
vore egne liv i perspektiv,” si-
ger Katrine.

Abdil stammer fra Tyrkiet, og 
han fortæller, at han ændrer 
opførsel, når han har været på 
besøg i landet: ”Jeg ser ander-
ledes på det, når jeg har været 
dernede og se fatigdommen. 
Jeg er mere hjælpsom bag-
eter.”

Anna husker et besøg i Indien, 
hvor fatigdommen gør et vold-
somt indtryk: ”Kontrasterne er 
enorme. Man sidder i en pæn 
bil med aircondition, og børne-
ne er så fatige, at de er nødt 
til at tigge. Det er ubehageligt,” 
siger Anna, der selv har været 
i praktik i en nødhjælpsorgani-
sation og gerne vil lave frivilligt 
arbejde fremover. 

Jessica er blevet gode venner 
med en lygtning, der sælger 
de hjemløses blad, Hus Forbi: 
”Jeg giver ham pengene og la-
der ham beholde bladet.”

IKKE EN ’EGO-GENERATION’

Dermed også sagt, at de unge 
er opmærksomme på, at der 
godt kan være fatigdom i 
Danmark, f.eks. folk som tigger 
på Strøget i København. Men 
de er enige om, at den ikke 
kan måle sig med fatigdom-
men ude i verden.

De fem eterskole-elever gen-
kender ikke sig selv i det, som 
nogle kalder ’ego-generatio-
nen’. Den slags betegnelser er 
”meget generaliserende”, me-
ner de. Med deres beslutning 
om at støte mennesker i et 
jernt land, der har det svært, 
understreger de da også, at de 
i høj grad tænker på andre end 
sig selv.

Fem af de unge eterskoleelever, der støter Mission Østs arbejde i Irak.  

Fra venstre Jessica, Anna, Abdil, Mathilde og Katrine. Foto: Susanne Madsen

Rebekkas plakater  
hjælper mennesker  
i nød

Af Kim Wiesener

kommunikationsmedarbejder

Rebekka laver bl.a. plakater til 

konirmationshold. Pengene går 

ubeskåret til Mission Øst.
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Hvor kommer pengene fra  
– og hvad bliver de brugt til?
I Mission Østs årsrapport kan du bl.a. se en oversigt over, hvor pengene kommer fra,  

og hvad de bliver brugt til. Se rapporten fra 2016 på www.miseast.org under ’publikationer’. 

Årsrapporten er på engelsk. 

Sådan bliver  
din donation 
mangedoblet 
Mission Østs arbejde med at hjælpe mennesker 

i nød bliver støtet fra mange forskellige kanter, 

bl.a. fonde, virksomheder og gennem ofentlige 

bevillinger. Men netop din støte er en afgørende 

løtestang for, at arbejdet bliver til virkelighed. 

Læs her hvorfor. 

DIN STØTTE ER LIMEN, DER BINDER DET HELE SAMMEN 

Projekter støtet af store fonde og gennem ofentlige bevillin-

ger løber en begrænset periode, og så skal der søges nye mid-

ler. Med din støte kan vi holde arbejdet i gang, mens vi søger 

nye midler, og vi behøver ikke svigte dem, vi hjælper.  

DIN STØTTE BLIVER MANGEDOBLET  

Mission Øst er ahængig af din støte for at kunne søge pen-

ge fra fx Udenrigsministeriet eller EU, der kræver, at en vis 

procentdel kommer fra private midler. Desto lere penge, vi 

kan samle ind fra private, desto lere penge kan vi søge fra de 

store ofentlige og private fonde. Det betyder, at din donation 

bliver mangedoblet – og vi kan nå endnu lere. 

DIN STØTTE UDFYLDER HULLERNE  

Nødhjælps- og udviklingsarbejde er uforudsigeligt, og der 

opstår næsten altid uforudsete behov. Med din støte kan vi 

dække disse behov. 

TAK for din støte! 

Optimisme trods 
elendighed i verden 
Der er stadig meget elendighed i verden, men så meget desto 

mere glædeligt er det, at så mange mennesker vælger at 

støte op om Mission Østs arbejde. Det konstaterede general-

sekretær Kim Hartzner på Mission Østs årsmøde den 23. april i 

Øster Snede. Omkring 90 tilhørere var mødt op for at høre de 

mange beretninger fra de lande, hvor Mission Øst arbejder. Fra 

Irak var nødhjælpskoordinator Knud Andersen (billedet) mødt 

op for at fortælle om den omfatende indsats i og omkring det 

krigshærgede Mosul. 

Knud Andersen koordinerer Mission Østs nødhjælp i og omkring den 

irakiske storby Mosul. Her taler han på Mission Østs årsmøde.  

Foto: Susanne Madsen. 
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I Mission Øst bruges 92,1 øre 

af hver krone direkte til at  

hjælpe fatige

De sidste 7,9 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: 1701MAG3

SEND EN SMS

Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr., 

sms ME100 til 1245 og støt med 100 kr., 

eller sms ME150 til 1245 og støt med 

150 kr. 

BRUG HJEMMESIDEN  

ELLER GIROKORT

Du kan give en gave til Mission Øst på 

www.miseast.org eller via girokortet på 

bagsiden af dete magasin.  

BRUG BETALINGSSERVICE 

Tænk langsigtet og brug betalings

service. Ved at støte Mission Øst med  

et fast beløb hver måned, hvert 

kvartal, hvert halve eller hele år gør du 

det letere 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  

Mission 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 støter 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

BSt i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

Email

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 Underskrit

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 fradragsberetiget).  



 

Hjælp Iraks desperate 
familier 

Befolkningen i det vestlige Mosul har desperat 

brug for mad. Mission Øst er den eneste organi-

sation, der har adgang til denne del af byen, og vi 

kører mad ind til de sultende familier. For 400 kr. 

kan vi f.eks. give mad til 1 familie i 1 måned.

Vi hjælper også med mad og overlevelsespakker 

til familier på lugt, og etableringspakker til dem, 

der inder plads i lygtningelejre eller vender tilba-

ge til deres ødelagte huse. 

Støt i dag: 

• SMS: IRAK til 1245, og støt med 150 kr. 

• Brug girokort eller MobilePay 20 13 12 12 og 

mærk betalingen IRAK. Husk at angive dit fulde 

navn og cpr.-nummer, hvis du vil have fradrag.

 

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 

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 2017.06 DB 495-136827

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-MAG3

r 

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:


