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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 etnicitet, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller gennem 
lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea og Tadsjikistan. Mission Øst 
modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og FN. Vi er certificeret af Core 
Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af Integral Alliance. Mission Øst følger Røde Kors' Code of 
Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

Navne på personer under 18 år er blevet 
ændret for at beskytte børnenes identitet. 

Læge Nagham Nawzat Hasan har behand-
let yezidiske piger for følgerne af IS-krige-
res voldtægt og tortur, mens de blev købt 
og solgt som sexslaver.

6
Der er mangel på mad, husly, levebrød og 
uddannelse til syriske flygtninge og den 
libanesiske lokalbefolkning i Libanon.

At udtrykke sig via kunst kan være en for-
løsning for de voldsomme traumer mange 
unge syriske flygtninge lever med, viser et 
af Misson Østs projekter i Libanon.
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Giv syriske flygtningebørn en fremtid

Mission Øst tilbyder både syriske flygtninge og libanesere psykologisk førstehjælp, sup plerende skoleundervisning til børnene og støtte til børnenes forældre.  
(Foto: Zeina Kassam)

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst

Mahmoud er 10 år. Han 
flygtede fra Syrien med 
sin familie, da han kun 

var fem år gammel. Han kan 
ikke huske sit hjemland, men 
traumerne fra krigen spøger og 
skræmmer ham i voldsomme 
mareridt. Sirener fra ambulancer 
og eksplosioner fra fyrværkeri 
tænder truende flashbacks i 
hans unge sind. 
 
Sådan er livet for tusindvis af 
syriske børn, som er flygtet fra 
Syrien til Libanon sammen med 
deres familier. Derfor er det guld 
værd, at Mission Øst nu tilbyder 
psykologisk førstehjælp, sup-
plerende skoleundervisning til 
børnene og støtte til børnenes 
forældre.   
 
Ifølge FN er der omkring 1,5 
millioner syriske flygtninge i Li-

banon, hvor omkring 20 procent 
af den samlede befolkning nu 
består af flygtninge. Interna- 
tionale sundhedseksperter 
fortæller, at hele 58 procent af 
de syriske flygtninge i landet 
lider af psykiske skader. Og over 
en tredjedel af børnene kommer 
slet ikke i skole. 
 
Jeg kan ikke bære den viden 
uden at gøre noget.  
Mission Øst går nu ind i Libanon 
og Syrien med vores erfaring og 
ekspertise i psykosocial støtte 
fra bl.a. Irak. Vi vil gøre alt, hvad 
vi kan sammen med vores dyg-
tige lokale samarbejdspartner 
Tabitha. 
På børnecentrene i de libane-
siske byer Aley og Batroun kan 
børn som Mahmoud tale med 
pålidelige og forstående voksne. 
Her vil de modtage lektiehjælp 

og lære, hvordan de passer 
godt på sig selv og hinanden 
og færdes ordentligt på sociale 
medier. Teenagere og unge 
lærer kreative fag som tegning 
og maling. Og forældrene får 
undervisning og støtte i at tage 
vare på deres børn. 
 
Nytter det?  
Ja, Mahmoud giver mig håb. For 
han har allerede lært at kanali-
sere sine ubevidste traumer om 
krig og ødelæggelse til en drøm 
om at gøre noget for andre. 
Bare det at drømme giver håb. 
At han så også vender sig væk 
fra sig selv for at kunne hjælpe 
andre er helt fantastisk. Og så 
vil han uddanne sig til noget, 
som jeg bestemt vil anbefale: 
læge.
 
Børnene er fremtiden. Det er 

vores ansvar at støtte dem. Med 
den rette indsats kan vi påvirke 
en hel familie, et helt land, ja 
hele den plagede region i den 
rigtige retning. 
 
Vil du være med?  

Hver femte indbygger i Libanon er flygtning. To tredjedele af de syriske flygtninge har 
psykiske traumer – også børnene. Mission Øst går ind med psykologisk førstehjælp.  
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Fortsætter hjælpen trods uroligheder
 
Irak har igennem flere måneder 
været scene for politisk tumult 
af såvel international som intern 
karakter. Folkelige protester med 
krav om politisk forandring er 
blevet mødt med vold af rege-
ringens sikkerhedsstyrker. Flere 
hundrede er dræbt og tusinder 
sårede. Mission Øst har ydet 
hjælp til den hårdt plagede iraki-

ske befolkning siden 2014 og gør 
det stadig, trods den tilspidsede 
sikkerhedssituation. Vores lokale 
såvel som udsendte medarbej-
dere har indtil videre formået at 
holde samtlige projekter opera-
tionelle - dog under skærpede 
sikkerhedsforanstaltninger, som 
jævnligt skaber transport- og 
logistikudfordringer. Men spæn-

dingsniveauet forventes ikke at 
aftage foreløbigt, fortæller vores 
programleder for Irak, Surayo 
Yuldasheva: 
”Der er fortsat politisk ustabilitet, 
og vi bliver ved med at tilpasse 
vores aktiviteter fra dag til dag. 
Vi leverer fortsat humanitær 
bistand til de mennesker, der har 
mest brug for det og arbejder 

Mission Østs partner i Libanon er på besøg i et område med syriske flygtninge. (Foto Mission Øst). 

sammen med resten af det inter-
nationale samfund for løsninger,” 
siger Surayo.  
 
Mission Østs projekter i Irak 
omfatter både hygiejne, vand 
og sanitet, akut vinterhjælp, 
erhvervskompetencetræning 
og psyko-social støtte til børn, 
kvinder og unge.

Risiko for naturkatastrofer øger antal af internt fordrevne
 
Ifølge en omfattende ny un-
dersøgelse er antallet af internt 
fordrevne i Afghanistan for op-
adgående. Alene i 2019 var der 
således over 400.000 internt 
fordrevne i landet som følge af 
den fortsatte konflikt. Derudover 
var der 84.000 fordrevne pga. 
risiko for naturkatastrofer. Især 
internt fordrevne kvinder er 
særligt sårbare. 
Samme undersøgelser dokumen-
terer, at indsatser for øget føde-

varesikkerhed og indtjeningsmu-
ligheder er helt afgørende for en 
vellykket tilbagevenden for disse 
sårbare befolkningsgrupper. Det 
er præcis den form for hjælp, 
Mission Øst leverer til familier og 
lokalsamfund i det nordøstlige 
Afghanistan. Aktuelt hjælper vi 
omkring 35.000 i denne region 
med at klare sig gennem den 
iskolde afghanske vinter. Fx ud-
deler vi gas og varmeapparater i 
Takhar og Badakhshan. 

Mission Øst hjælper omkring 35.000 mennesker i Afghanistan med at klare  
sig gennem den iskolde vinter. (Foto Mission Øst).
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Stor opbakning til  
bæredygtigt landbrug
 
Der er stor opbakning og positive resultater i Mission Østs projekt i 
Chin State, Myanmar, der skal forbedre Marafolkets ernærings- og 
fødevaresituation gennem bæredygtigt landbrug. Det erfarer vores 
Quality and Learning Manager Kendrah Jespersen, der netop er 
hjemvendt fra Myanmar, hvor hun har observeret projektet, og har 
fået virkelig positive tilbagemeldinger fra de landmænd, der deltager i 
projektet. De er blevet mere sikre på de nye måder at drive bæredyg-
tigt landbrug på. De har forbedret både deres viden og praksis om 
bæredygtigt landbrug og ernæring, hvilket vi observerede ved, at de 
spiser mere næringsrig mad, får mere varieret kost og har en stigning 
i deres indkomst, fortæller Kendrah Jespersen. Mission Øst fortsætter 
arbejdet med at udvikle landmændenes praksis med at anvende 
bæredygtige landbrugsmetoder, så de fortsat kan arbejde med at 
forbedre fødevaresikkerheden i Chin State.

Dyrkning af 
både kartofler 
og træer

Sundhed med 
ordentlig  
sanitet 

Identifikationskort forbedrer 
rettigheder i Nepal
 
Efter Mission Østs mange års lobbyarbejde for inklusion af mennesker 
med handicap i Nepal, har myndighederne i regionen Sarkegad nu 
indført et system, der giver mennesker med handicap et identifikati-
onskort, som viser personens type og grad af handicap. Dette er en 
milepæl for inklusion af mennesker med handicap og anerkendelsen 
af deres rettigheder i Nepal. Vi fortsætter arbejdet for at forbedre 
inklusion og anerkendelse af rettigheder for mennesker med handi-
cap i det øvrige Nepal i samarbejde med vores lokale partner HEAD. 
Mission Øst har også i samarbejde med HEAD afholdt kampagner 
for at øge indbyggernes bevidsthed om forholdsregler i tilfælde af 
jordskælv i anledning af National Earthquake Safety Day i Palanta- 
distriktet. 

Uddannelse og træning  
til flygtninge i Libanon
 
Vores projekter i Syrien og Libanon er for alvor i gang. I Homs i Syrien 
har vi fået grønt lys fra det syriske uddannelsesministerium til et 
skolemadsprogram til skolebørn i fire udvalgte skoler. Og snart går 
vi i gang med kompetencetræning og landbrugsudviklingsforløb 
målrettet landmænd, der har fået deres landbrug ødelagt af krigen. 
I Libanon har de advokater, vi arbejder sammen med, allerede taget 
hul på juridiske sager på vegne af de mennesker, der er påvirkede af 
krigen, som ellers ikke har råd eller adgang til advokatbistand.  
Derudover har vi åbnet for tilmelding til vores kompetencegivende 
kurser for kvinder og børn i byerne Aley og Batroun. Her tilbyder vi 
bl.a. sy-, It-, og engelskundervisning, ligesom vi oplyser kvinder om 
deres menneskerettigheder og underviser dem i sundhed og seksual-
undervisning, pædagogik og styrkelse i kvinders status.  

 
Mission Øst har netop indgået 
en ny aftale om at fortsætte 
vores projekter med fokus 
på vand, hygiejne og sanitet 
og katastrofeforebyggelse 
på tværs af grænsen mellem 
Tadsjikistan og Afghanistan. 
Konkret betyder det, at vi 
kan levere latriner, hygiejne-
vejledning, rent drikkevand 
og infrastruktur med henblik 
på katastrofeforebyggelse til 
ca. 14.200 mennesker. Det er 
Mission Østs tredje projekt af 
denne type siden 2012. I alt 
har 33000 mennesker fået 
gavn af projekterne i hele 
perioden. 

 
Mission Østs projekter i Nord-
korea skrider fremad. Vi har 
nu gennemført vores madud-
delingsprogram til nordkore-
anske børn med stor succes. 
Derudover har projekter med 
fokus på dyrkning og opbe-
varing af kartofler modtaget 
flere bevillinger fra bl.a. den 
tyske organisation Brot für die 
Welt og fra den schweiziske 
regering, samt fra den danske 
Bygma-fonden af 17.12.1981. 
Det norske udenrigsministe-
rieum har også bevilget 6 mio. 
NKK. til genplantning af træer 
i Nordkorea. Projektet går i 
luften i 2020. 
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Libanon på kanten 
af sammenbrud
Der er mangel på mad, husly, levebrød og uddannelse hos både de 1,5 mio. syriske flygtninge 
og hos den libanesiske lokalbefolkning i Libanon. Økonomien er i stor krise.  
Og desperationen kan mærkes hos de syrere og libanesere, der er med i Mission Østs 
programmer i Libanon, fortæller Mission Østs udsendte medarbejder.

Af Ulla Saunte  
Foto Zeina Kassam

Krigen i Syrien har de sene-
ste ni år sendt omkring 1,5 
millioner syriske flygtninge 

over grænsen til Libanon. Det 
har lagt et massivt pres på den 
libanesiske økonomi, der i forve-
jen er truet af intern korruption 
og uroligheder. Men nu er landet 

Situationen lige nu for syriske flygtninge og fordrevne er den værste i de ni år, der har været krig i Syrien. Og der er ikke megen stabilisering i sigte.  
Så for syrerne ser det lige nu ret håbløst ud, erfarer Mission Øst. 

ved at bukke under, så både 
libanesere, og i særdeleshed de 
syriske flygtninge, lider under 
den økonomiske afmatning. 
I efteråret 2019 åbnede Mission 
Øst programmer i Syrien og 
Libanon med økonomisk støtte 
fra Danida. Det gjorde vi for at 

yde både akut nødhjælp og lang-
sigtet udviklingsstøtte til syriske 
flygtninge og internt fordrevne i 
Syrien såvel som til lokalbefolk-
ningen i Libanon. Alle tre parter 
er hårdt mærkede af ni års krig 
og af fortsat politisk ustabilitet 
og økonomisk krise. 

BEHOVET FOR  
HJÆLP ER MASSIVT 
I Libanon opholder syriske 
flygtninge sig på snart tiende år 
under kummerlige forhold uden 
fremtidsudsigter og mærker i 
stigende grad, hvordan de lokale 
værters tålmodighed med deres 
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tilstedeværelse er ved at slippe 
op. Både konflikten og flygtnin-
gestrømmen lægger massivt 
pres på den libanesiske økonomi 
i kombination med den tilta-
gende økonomiske og politiske 
tumult internt i Libanon. 
I områderne Aley og Batroun, 
hvor Mission Øst hjælper både 
syriske flygtninge og lokale 
libanesere, er behovet for hjælp 
ekstra stort. Der er nemlig stort 
set ikke andre hjælpeorganisati-
oner tilstede udover Mission Østs 
lokale partner Tabitha. 
Det oplevede vores medarbej-
der Rebecca Zorn, der i februar 
besøgte Mission Østs og Tabithas 
programmer i Libanon. 

BÅDE FLYGTNINGE OG LOKALE 
ER UNDER PRES 
”I Libanon lider økonomien 
under en voldsom afmatning. 
Alle mærker virkningen af den 
fortsatte økonomiske tilbage-
gang og devaluering af valutaen, 
selv middelklassen,” fortæller 
Rebecca. 
”Efterhånden som krisen vokser, 
begynder flere libanesere at 
dukke op i det community center, 
vi driver, i håb om, at vi kan give 
dem basale fornødenheder, som 
de ikke længere har adgang 
eller råd til. Vi forsøger at tilbyde 
bæredygtige løsninger som 
færdighedskurser. Men lige nu er 
kontant hjælp til mad, hygiejne-
artikler og brændstof en større 
prioritering.” 
 

MISSION ØST ER DEN  
ENESTE NGO I OMRÅDET 
Da vores lokale partner Tabitha 
er en af de eneste ngo'er, der 
opererer i området, er behovene 
enorme, forklarer Rebecca:
”Alle vores kurser, hvor vi 
træner kompetenceudvikling og 
forskellige livsfærdigheder, er 
overbooket, og der er en lang 
venteliste. For eksempel er flere 
af kvinderne analfabeter, så vi 
giver et kursus i grundlæggende 
læse- og skrivefærdigheder. Men 
også kurser i almindelige livsfær-
digheder såsom kvinders rettig-
heder, menneskerettigheder og 
kurser i seksuel og reproduktiv 
sundhed er i vores færdigheds-
programmer. Kvinderne lærer 
nye færdigheder og føler sig 
mere bemyndiget til at finde ar-
bejde. For syriske flygtningekvin-
der og børn er det nødvendigt, 
at de kurser, vi tilbyder, giver 
dem færdigheder, der kan skabe 
økonomiske muligheder, også 
når de vender hjem.”
 
POSITIVE RESULTATER 
Og her er resultaterne allerede 
positive, fortæller Rebecca: 
”Fx har det givet et stort selv-
tillids-boost til både de syriske 
flygtningebørn og deres foræl-
dre, at de modtager fransk- og 
engelskundervisning. Det gør, at 
børnene kan følge med i skolen, 
og forældrene kan hjælpe dem 
med lektierne, fordi libanesiske 
skoler både er på arabisk og 

engelsk eller fransk. Ud over 
dette er socialiseringen vigtig. 
Mange syrere sidder derhjemme 
i mørke, uopvarmede krisecentre 
med begrænset social kontakt. 
Community centret er et sted, 
hvor de får venner og kan tale 
om deres oplevelser.”
Rebecca fremhæver desuden 
resultaterne af vores psykoso-
ciale indsatser for børn med 
krigstraumer:
”En stor andel af de syriske flygt-
ningebørn er traumatiserede af 
krigen og har alvorlige mentale 
problemer, der påvirker deres 
adfærd. Det er vanskeligt for 
forældre at hjælpe dem igennem 
problemerne, når de ikke ved, 
hvilke strategier de skal bruge 
for at støtte deres børn. Her kan 
vi virkelig hjælpe både børn og 
forældre ved at give forældrene 
værktøjer til at imødekomme 
deres børns behov gennem det 
vi kalder "positivt forældreskab".

TÅLMODIGHEDEN SLIPPER OP 
Vi prøver at hjælpe både liba-
neserne og de syriske flygtninge 
med at få en så ”hverdagslig-
nende” dagligdag som muligt. 
Imidlertid er den store elefant i 
rummet for de syriske flygtnin-
ges vedkommende, hvorvidt de 
nogensinde kommer til at vende 
tilbage til deres tidligere hjem i 
Syrien:  
”Ni år efter krigen brød ud, er der 
stadig ikke megen stabilisering i 

sigte. Så for syrerne ser det lige 
nu ret håbløst ud. De har endnu 
ikke mulighed for at vende tilba-
ge pga. sikkerhedsspørgsmål og 
frygt,” fortæller Rebecca. 
I Libanon er der en forståelse for 
de syriske flygtninges håbløse 
situation, men samtidig er tålmo-
digheden med deres tilstedevæ-
relse ved at slippe op, fortsætter 
Rebecca:
”En af hovedkilderne til liba-
nesernes frustration er, at de 
syriske mænd og børnearbejdere 
tager en lavere løn end libanese-
re, så de er mere tilbøjelige til at 
blive ansat som daglejere. 
For at undgå tabet af libane-
siske arbejdspladser har den 
libanesiske regering begrænset 
muligheden for syrere til at tage 
arbejde.  
 
Selv om libaneserne understre-
ger, at de gerne vil give syrere 
mulighed for at leve sikkert i 
landet, lægger den økonomiske 
situation et stort pres på alle. 
Syrerne har ikke lyst til at være 
en byrde for libaneserne. De 
fortæller os ofte, at de leder efter 
genhusning i et tredje land. 
På nuværende tidspunkt ser det 
ud til, at intet vil ændre sig, og 
det er grunden til, at vi er nødt til 
at fortsætte med at støtte begge 
befolkninger gennem denne 
svære tid.”

FAKTA OM INDSATSEN i byerne Aley og Batroun i Libanon

Erhvervstræning Juridisk bistand Psykosocial hjælp  

Indsatsen retter sig mod både syriske flygtninge og libanesere, der er ramt af krisen.
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Af Rebecca Zorn og Karen Bendix  
Foto Rebecca Zorn

De syriske flygtningebørn i Libanon er både født og opvokset i Libanon. Men det er ikke 
deres land. Og de er ikke velkomne. Hvor hører man så til? Rodløshed er en følelse, de syriske 
flygtningebørn lever med hver dag.

I Libanon er jeg født – 
men har ikke hjemme
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Mahmoud er som enhver 
anden dreng. Han er ti 
år gammel. Han elsker at 

lege skjul med sine venner. Han 
tager bussen til skole hver dag, 
er glad for engelsk, og synes 
naturfagene er de sværeste. 
Han kalder Libanon sit hjemland 
og drømmer om at blive læge 
i Libanon en dag, så han kan 
helbrede syge mennesker. 
Men Mahmoud er anderledes. 
Han er syrisk flygtning. Selvom 
han bor og lever som en normal 
dreng i Libanon, har han ingen 
libanesiske venner. Han går på 
libanesisk skole om eftermidda-
gen, hvor der kun går flygtnin-
gebørn. Skolen er ikke stor nok 
til, at alle børn kan være der på 
samme tid. Så eleverne er opdelt 
i libanesere og syriske flygtninge. 
 
INGEN MINDER 
OM HJEMLANDET 
Mahmoud er en af mange syriske 
flygtningebørn, der er bosidden-
de i Libanon, men ikke har nogen 
minder om sit hjemland – der 
findes ikke noget hjemland. Han 
flygtede med sine forældre som 
fem-årig. Og det eneste, han ved 
om Syrien, er, at det er utrygt, 
ødelagt og at hans familie aldrig 
vil vende tilbage, da de kun har 
dårlige minder.  
 
NYE VENNER OG SELVTILLID  
I CENTERET  
Mission Østs samarbejdspartner 
Tabitha, har oprettet commu-
nity centre i de områder, hvor 
der er en stor koncentrationen 
af syriske flygtninge – Aley og 
Batroun. Her kommer de syriske 
flygtningebørn for at få støtte til 
lektier og få rådgivning.  
For Mahmoud har community 
centret i Aley givet ham mulig-
hed for at møde nye venner, han 
kan lege med. Han har også fået 
flere succesoplevelser i skolen ef-
ter lektiehjælpen fra centret, og 
føler sig motiveret til at fortsætte 
sin skolegang.  
”Jeg har det altid sjovt, når jeg 

kommer her. Og jeg håber at 
kunne fortsætte med at lære 
og prøve nye ting,” fortæller 
Mahmoud.  
 
KRIGEN I UNDERBEVISTHEDEN 
Varty er socialarbejder i Tabithas 
community center og møder 
dagligt behovet for støtte til 
syriske flygtningebørn som 
Mahmoud.  
”Selvom børnene siger, at de ikke 
kan huske Syrien, ligger krigen 
alligevel i deres underbevidsthed. 
Lyde som fyrværkeri, ambulancer 
og andre høje lyde kan være en 
trigger for dem. For nogle børn 
er det lettere at åbne sig og tale 
om det end for andre, hvor det 
tager måneder, før de er villige 
til at tale om deres minder og 
følelser. Men når de åbner, og tør 
komme ud med deres traumer, 
oplever vi, at mismodige og ge-
nerte børn bliver mere selvsikre 

efter nogle måneders psyko- 
sociale samtaler,” siger Varty, 
og fortæller om et lille barn, der 
har mistet nogle af sine fingre i 
krigen i Syrien:  
”Når han kom ind i klassevæ-
relset, holdt han hånden bag 
ryggen, fordi han var skamfuld 
og ikke ville vise sin hånd til sine 
kammerater. Men ved afslut-
ningen af vores forløb med 
ham, brugte han saks og andre 
værktøjer med sin beskadigede 
hånd og følte sig fortrolig med 
sit handicap.” 
 
TRAUMER GENNEM FAMILIEN 
”Selvom flygtningebørnene 
muligvis ikke husker Syrien, føler 
de sig alligevel rodløse og lider 
under de traumer fra krigen, som 
deres familie oplevede.  
Derudover kæmper de med alle 
de udfordringer, de møder som 
syriske flygtninge i Libanon,” 

”Jeg har det altid sjovt, når jeg kommer her (på Mission Østs community center, red). Og jeg håber at kunne fortsætte 
med at lære og prøve nye ting,” fortæller Mahmoud, der som fem-årig flygtede fra Syrien til Libanon med sin familie.  

fortæller Varty, der sammen 
med de andre socialarbejdere på 
communitycentret i Aley fortsæt-
ter arbejdet med at forbedre de 
syriske flygtningebørns mulig-
heder for at beskytte sig selv 
mod mobning, samt hvordan 
de håndterer sociale medier 
og sørger for god hygiejne i de 
kummerlige forhold, de lever 
under.

”Selvom flygtninge-
børnene muligvis ikke 
husker Syrien, føler de 
sig alligevel rodløse og 
lider under de traumer 
fra krigen, som deres 
familie oplevede.” 

Varty, psykosocialmedarbejder 
i det community center Mission 
Østs støtter gennem vores lokale 
partner Tabitha. 
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Af Rebecca Zorn og Karen Bendix  
Foto Zeina Kassam

Hvor der er vilje, er der vej
Udfordringerne for syriske flygtningefamilier i Libanon er enorme. Men hvis man vil noget med 
sit liv, og får lidt støtte, er ingen udfordring for stor! Det oplever 16-årige Iman, der mod alle 
odds fortsætter i skolesystemet. 

Iman er en målrettet ung pige. 
I en alder af 16 år har hun 
trodset sin svære situation 

som syrisk flygtning i Libanon, 
og er mod alle odds fortsat i 
skole i 10. klasse. Det er meget få 
syriske flygtningebørn, og endnu 
færre piger, der når så langt i 
uddannelsessystemet i Libanon. 
Hverken hendes familie, venner 
eller omgangskreds har troet 

på, hun kunne. Derfor er det en 
ekstra stor sejr for Iman at være 
nået så langt i uddannelsessy-
stemet, fortæller hun, da Mission 
Øst møder hende i hendes hjem 
i Batroun.  
”I Libanon skal man igennem en 
stor test for gå videre fra 9. klas-
se til 10. klasse. Det er vanskeligt 
at passere testen og meget dyrt 
at flytte til gymnasiet. Min familie, 

mine naboer. Ja, alle, fortalte 
mig, at jeg ikke skulle forvente at 
nå mit mål om at studere videre. 
Undtagen en medarbejder fra 
Mission Østs lokale partner 
Tabitha, der støttede mig i min 
drøm. Men jeg bestod testen! 
En medarbejder fra Tabitha 
hjalp mig undervejs, så jeg blev 
registreret til 10. klasse i en ny 
skole. Tabitha har virkelig styrket 

min selvtillid, og jeg ved, at med 
deres støtte, bliver jeg i stand 
til at gå på universitet en dag,” 
fortæller Iman og uddyber, at 
hun elsker biologi og gerne vil 
uddanne sig til læge.  
 
SYRISKE BØRN BEHANDLES 
DÅRLIGT PÅ SKOLEN 
Imans mor Reem er virkelig stolt 
af sin datter. Men samtidig er 

Iman er ældste søster ud af en flok på otte børn. De flygtede med deres forældre til Libanon fra Idlib-provinsen i Syrien, og de kommer aldrig tilbage til Syrien,  
siger forældrene. 
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hun bekymret for, om datteren 
overhovedet kan få en uddan-
nelse i Libanon, da der er rigtigt 
mange forhindringer:  
I Libanon kører skolerne med 
skiftehold, så libanesere går 
i skole om formiddagen og 
flygtninge om eftermiddagen, 
hvilket ikke garanterer syrerne 
fortsat skolegang. Derudover er 
transportomkostninger, afstand 
til skolen og nødvendigheden af 
at lære fransk og engelsk, samt 
problemer med at blive registre-
ret med til at syrerne dropper ud 
af skoler.  
 
Dog er det største problem for 
syrerne, at de bliver behandlet 
helt urimeligt af underviserne 
i de libanesiske skoler og på 
uddannelsesinstitutionerne. Det 
oplever bl.a. Reems 11-årige dat-
ter, der går i 4. klasse og dagligt 
kæmper med mobning af de 
libanesiske lærere, der afviser sy-

riske børn og hiver motivationen 
ud af dem gennem uretfærdig 
behandling og negativ omtale. 
 
BØRN SKAL HAVE SKOLEGANG 
Mission Østs partnerorganisation, 
Tabitha, holder løbende kurser 
som supplement til de libanesi-
ske skoler. Reem og hendes børn 
har bl.a. modtaget psykosocial 
støtte, lektiehjælp og deltaget i 
kunstklasser for børnene. 
Og det er vigtigt, at flygtnin-
gebørnene bliver holdt fast i 
uddannelsessystemet. I 2019 
estimerer FN, at 69 procent af 
syriske børn i alderen 6-14 år 
er i skole, mens kun 22 procent 
i alderen 15-17 er i skole. Det 
skyldes bl.a., at omkostningerne 
til uddannelsen og transport til 
og fra skole er for høje. Og at de 
libanesiske skoler ikke gør det let 
for syriske børn at blive tilmeldt 
skolerne.  
 

VI KOMMER ALDRIG TILBAGE 
Iman er storesøster i en søs- 
kendeflok på ni, og er derfor 
et godt eksempel for sine 
yngre søskende. Familien kom 
i Batroun i Syrien for otte år 
siden fra Idlib-provinsen i Syrien. 
Deres historie er som så mange 
flygtningefamiliers fra denne del 
af Syrien, der stadig er i krig og 
har hundredtusinder mennesker 
på flugt alene i de seneste par 
måneder.  
 
Reem, som er børnenes mor, 
flygtede med sine forældre og 
hendes dengang seks børn for 
at møde sin mand, der allerede 
arbejdede i Batroun. Selvom de 
forlod Syrien i begyndelsen af 
krigen, er både hun og børnene 
stadig påvirkede af krigen og 
flugten. Hendes ene søn har 
en alvorlig talehæmning, som 
hun mener, kommer fra den 
vedvarende lyd af bomber, der 

FAKTA
 
Tabitha er Mission Østs 
lokale partner i Liba-
non. I byerne Aley og 
Batroun er vi den eneste 
organisation, der driver 
community centre med 
kurser, træningsforløb, 
psykosocialt arbejde og 
juridisk bistand. 

Ingen troede på det. Men Iman er en målrettet ung pige, der mod alle odds er fortsat i skole i 10. klasse. Det er meget få syriske flygtningebørn, og endnu færre 
piger, der når så langt i uddannelsessystemet i Libanon. 

konstant var rundt om deres hus.  
Efter at de forlod Syrien, er deres 
hus fuldstændig ødelagt.  
”Jeg beder mine børn om at 
glemme Syrien,” fortæller hun. 
”Vi kan ikke komme tilbage. Det 
kommer aldrig til at ske. Vi er 
nødt til at se vores fremtid andre 
steder.”
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Af Rebecca Zorn og Karen Bendix  
Foto Ebba Nygren

På fallittens rand
Libanon balancerer på kanten af et økonomisk sammenbrud. Det mærker både de flygtninge, 
der bor i landet. Men i særdeleshed de libanesere, der ikke kan finde et arbejde og tjene penge, 
da der ikke er arbejde.
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Allerede før den såkaldte 
“Social Revolution” be-
gyndte i oktober 2019, har 

den libanesiske økonomi været i 
konstant tilbagegang. Korrup- 
tion og en massiv gæld har 
drevet landet mod en økonomisk 
afgrund. Det har fået pressede 
ledere til at sætte skatterne op, 
hvilket har udløst forargelse og 
ført til store civile protester. Mens 
den libanesiske økonomi vrider 
sig på kanten af sammenbrud-
det, frygter de udsatte borgere 
fra både det libanesiske og det 
syriske flygtningesamfund det 
værste. Men de forsøger at holde 
skindet på næsen. 
Det gælder bl.a. for Zeina på 47 
år. Hun bor sammen med sin 
bror på 38 og sin syge 79-åri-
ge far i udkanten af Beirut i et 
koldt og mørkt betonhus med 
begrænset elektricitet og ingen 
opvarmning. Men Zeina gør, hvad 
hun kan for at holde de fugtige 
indelukkede rum hyggelige. 

ARBEJDSLØSHED TVINGER 
FAMILIEN I KNÆ 
Ingen af de tre har arbejde, og 
har derfor ingen indkomst. Både 
Zeina og hendes bror søger 
arbejde. Hendes bror tager af 
sted hver morgen for at finde 
dagsarbejde. Men det er rigtig 
svært at få, da de syriske dren-
ge arbejder for 75 procent lave-
re løn end de libanesiske mænd. 
Zeina søger også arbejde, men 
kan ikke forlade sit hjem, fordi 
hun skal passe sin syge far. 
Inden krisen levede Zeina af at 
sy tøjdukker, som hun solgte. 
Men det marked er helt dødt i 
dag pga. krisen. 
 
INGEN ARBEJDE - 
INGEN HJÆLP 
Som arbejdsløs i Libanon mister 
man ikke bare sin indkomst, 
men også en række sociale og 
sundhedsmæssige fordele. Har 
man ikke en sundhedsforsikring 
som følger med et arbejde, er 
det nærmest umuligt at betale 

de voksende udgifter til sund-
hedsydelser i Libanon. Med et 
arbejde følger nemlig en række 
sociale og sundhedsmæssige 
fordele, som man mister som 
arbejdsløs, herunder ydelser til 
lægebesøg og medicin. 
Selv for middelklassefamilier er 
den økonomiske situation i Liba-
non ude af kontrol. Nedskrivning 
af de libanesiske pund gør alt 
fra mad og husleje til brændstof 
dyrere, så omkostningerne er 
ude af kontrol. 
 
CASH FOR PRAKTISKE  
FÆRDIGHEDER
Et land på randen af økonomisk 
kollaps gør alle indbyggere - 
både libanesere og flygtninge – 
utrygge og usikre på fremtiden. 
Mission Øst og partnerorgani-
sationen, Tabitha, har derfor 
oprettet et program til støtte 
for alle borgere i Libanon, der 
lider under den økonomiske af-
matning. Gennem programmet 
tilbyder vi kurser, der giver kvin-
derne nogle færdigheder til at 
få en indkomst ved at arbejde 
hjemme med syning, rengøring 
og lignende arbejde.  
I øjeblikket har projektet midler 
til at ca. 300 kvinder kan mod-

tage disse færdigheder. Men 
behovet er imidlertid meget 
større, fortæller en medarbejder 
i projektet:
”På møder i FN og med andre 
NGO’er ligger vores fokus på de 
syriske flygtninges problemer. 
Men sandheden er, at alle – 
både libanesere og flygtninge - 
lider. Der skal gøres meget mere 
for hele samfundet, så vi kan 
sikre, at folk får kontanter for 
deres arbejde, og at de basale 
behov dækkes for både libane-
sere, syrere og andre borgere i 
landet.”

For Zeina er hendes prioritet 
hjælp til husleje og betaling af 
regninger til medicin. 

”Der er ingen, der ønsker at få 
nødhjælp. Hvis vi kunne finde 
arbejde eller et marked, hvor vi 
kunne sælge vores varer, ville 
vi klart prioritere selv at tjene 
vores penge. Men i øjeblikket 
har vi ikke den mulighed. Så vi 
har brug for en form for hjælp, 
så vi ikke skal bekymre os, om vi 
skal flytte fra hus og hjem.”

”Der er ingen, der ønsker at få nødhjælp. Hvis vi kunne finde arbejde (…), ville vi klart prioritere selv at tjene vores penge. 
Men i øjeblikket har vi ikke den mulighed,” fortæller libanesiske Zeina, der må gå hjemme og passe sin syge far.

Zeina bor med sin syge far og bror i et fugtigt og koldt betonhus uden 
for Beirut. De kan ikke få arbejde og har derfor mistet deres sociale og 
sundhedsmæssige fordele. 
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Aya flygtede med sin fami-
lie fra Syrien til Libanon i 
2011, da situationen i lan-

det blev alt for farlig. I Libanon 
fandt hun sin mand, som hun 
blev gift med og sammen har de 
fået datteren Raneem. Hvad Aya 
ikke vidste var, at syriske flygtnin-
ge i Libanon skal overholde nog-
le ret komplekse procedurer mht. 
registrering af både ægteskab 
og børnefødsler. Der er nemlig et 
ekstremt behov for information 
og støtte til flygtninge, så de bli-
ver lovligt registreret. De syriske 
flygtninge ved ikke, hvordan de 
skal navigere i de komplekse 
processer med at registrere 
ægteskab og fødsler.  
 
UDEN LOVLIG REGISTRERING 
ER MAN LOST 
”Hvis der nogensinde sker noget 
med min mand, og jeg ikke har 
et gyldigt ægteskab og fødsels-
registrering, ville jeg ikke have 
nogen rettigheder,” fortæller Aya, 
der nu får juridisk rådgivning og 
hjælp til registrering af ægteskab 
og barnefødsel gennem Mission 
Østs lokale partner Tabitha. Hun 
hørte første gang om mulighed- 

Ingen registrering, 
ingen rettigheder
At blive gift og at bringe børn i verden er 
for mange af os forbundet med glæde og 
lykkelige stunder. For det syriske flygtningepar 
Aya og hendes mand er det imidlertid 
forbundet med et bureaukratisk mareridt fyldt 
med usikkerhed. 

Af Ebba Nygren og Karen Bendix  
Foto Zeina Kassam

en for at få juridisk rådgivning 
til de komplekse processer i 
2019. Men det tog hende fem 
måneder, før hun fik tillid nok 
til at åbne sig for en juridisk 
konsulent hos Tabitha, og afsløre 
sit behov for lovlig registrering af 
sit ægteskab og barn.  
 
JURIDISK RÅDGIVNING  
ER AFGØRENDE 
Mission Østs lokale partner i 
Libanon, Tabitha, opdagede pro-
blemet med de manglende regi-
streringer og dermed manglende 
rettigheder, og yder nu juridisk 
rådgivning og støtte til syriske 
flygtninge, der skal have legale 
forhold i ægteskab og fødselsre-
gistreringer. Samtidig spreder de 
information om registreringspro-
cessen ud til de syriske flygtninge 
og giver sideløbende skrædder-
syet individuel juridisk støtte til 
de nødlidende. 
 
Den juridiske hjælp er alfa og 
omega for de syriske flygtnin-
ges rettigheder og muligheder 
i Libanon. Uden en registrering 
ville Aya’s datter Raneem ikke 
blive anerkendt som en syrisk 

statsborger, hvilket kan resultere 
i fremtidige problemer med 
adgang til uddannelse, sund-
hedspleje og anden service. 
Det kan også hindre datterens 
bevægelsesfrihed, da hun ikke 
ville have nogen identifikation 
og risikere at blive statsløs. Aya 
og hendes mand ville heller ikke 
være i stand til at bevise, at de er 
hendes forældre. 
 
REGISTRERET ÆGTESKAB 
GIVER RETTIGHEDER 
Også i forbindelse med ægte-
skaber er en juridisk registrering 

det første skridt til at formalisere 
en familie, beskytte ægtefællen 
i tilfælde af død, separation eller 
skilsmisse, da det sikrer parrets 
rettigheder med hensyn til arv 
og ejerskab. Først når du har fået 
dit ægteskab lovligt registreret, 
kan du registrere dit barns fød-
sel, hvilket skal udføres inden for 
et år efter barnets fødsel. Hvis du 
ikke følger procedurerne, kan du 
risikere at skulle igennem en lang 
og dyr domstolsproces. I 2018 
havde 79 procent af syriske børn 
født i Libanon ikke afsluttet den 
komplekse registreringsproces. 
(kilde: UNHCR, VASyR 2018).

Fødsler og ægteskaber skal registreres juridisk, hvis syriske flygtninge i 
Libanon skal have rettigheder i landet. Mission Øst sørger for at give de 
syriske flygtninge juridisk rådgivning. 
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Traumebehandling  
af børn gennem  
maleri
Over halvdelen af de syriske flygtninge har 
alvorlige psykiske lidelser så som angst og 
depression. Værst står det til for de børn, 
der er flygtet, og hvis forældre også har 
traumer. For nogen kan dét at udtrykke sig via 
kunst være en forløsning for de voldsomme 
traumer, viser et af Misson Østs projekter.

Af Karen Bendix  
Foto Zeina Kassam

En undersøgelse om psy-
kisk helbred hos syriske 
flygtninge i Libanon udført 

af International Medical Corps i 
2015 afslørede, at ca. 58 procent 
af de adspurgte flygtninge har 
alvorlige følelsesmæssige lidelser 
såsom angst og depression.  
Flygtningebørnene, og specielt 
de uledsagede børn, er dem, der 
er ramt hårdest af voldsomme 
psykologiske traumer som følge 
af flugten fra deres hjemland 
og dét at leve med usikkerhed, 
fysisk fare og nød, skriver  
Verdenssundhedsorganisationen.  
 
HOLISTISK  
TRAUMEBEHANDLING 
Derfor har Mission Øst valgt at 
samarbejde med den lokale or-
ganisation Tabitha, som tilbyder 
unge syriske flygtninge et kursus 
i at arbejde med traumerne 
gennem tegning og maleri.  
Idéen er at gå holistisk til værks 
i traumebehandlingen. Det 
betyder, at de unge både får tra-

ditionelle former for psykosocial 
støtte og rådgivning, samtidig 
med en ikke-traditionel tilgang 
til traumebehandlingen gennem 
maleri. I år vil Tabitha med støtte 
fra Mission Øst-projektet lave et 
kursus for 14-20-årige syrere, 
hvor tegning, maleri og lektioner 
i andre færdigheder skal hjælpe 
dem til at blive hele mennesker 
igen.  
 
FLYGTNING UNDERVISER 
FLYGTNINGE 
Det er ikke første gang, orga-
nisationen Tabitha har stået 
for et kunstprogram. I 2019 
var Batroun Community Center 
vært for et malekursus for 
yngre flygtningebørn. På kurset 
underviste Mona, en energisk og 
drevet frivillig, som selv er syrisk 
flygtning, og derfor kan sætte sig 
ind i børnenes situation, når hun 
underviser. 
Mona opfordrer syriske børn til at 
male deres minder om hjemmet 
og blive inspireret af det, de 

husker. Det er blevet til en del 
smukke malerier fra kurset, som 
fortæller hver sin historie om en 
flygtnings oplevelser.  
20 af malerierne har Mission 
Øst nu modtaget og kan ses 

på vores årsmøde i Hillerød i 
slutningen af maj.
 
Se også malerierne  
på vores hjemmeside  
www.missioneast.org/malerier
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Når den indre krigsfilm  
skal styres og slukkes

Af Svend Løbner

Flygtninge har ofte voldsomme oplevelser i bagagen. Men når de tør omsætte dem til ord 
og tegninger, kommer der struktur på smertelige tanker og følelser. Det oplever Mission 
Østs samarbejdspartnere, når de arbejder med maleri hos unge syriske flygtninge i Libanon. 
Psykolog Lykke Kruse tager os med i traumebehandlingens maskinrum og fortæller, hvorfor 
det at udtrykke sig gennem maleri kan være forløsende. 

Af Svend Løbner 
Foto Alexas Fotos, Pixabay
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Filmen kører konstant inde 
i hovedet. Billeder og 
bevægelser flimrer forbi det 

indre blik. Røg. Blod. Legems-
dele. Desperate mennesker på 
flugt. Efterhånden kommer lyden 
til. Braget. Skrigene. Sirener fra 
ambulancer. Flygtninges minder 
fra krig er mentale granatsplinter. 
Tankerne farer hid og did. Flygt-
ninges følelser er forsvundet i en 
sort afgrund. Vil de nogensinde 
komme sig over de forfærdelige 
oplevelser? 
 
CHOKTRAUMER SÆTTER SPOR 
Psykologisk traumebehandling 
er en mulighed, forklarer Lykke 
Kruse, der er klinisk psykolog, 
specialist og supervisor i psyko-
terapi og psykotraumatologi. Hun 
fortæller, at der opstår forskellige 
grader af traumer, der spænder 
fra generelle traumer til den me-
get alvorlige del af traumespek-
tret, man kalder choktraumer. 
”Der er forskellige slags traumer. 
Der er generelle traumer, man 
kan have fra sin barndom, hvis 
man fx har en misbrugende 
forælder".  
Barndomstraumer kan ligge og 
lure, så man senere i livet kan 
have brug for at bearbejde dem 
for at få et fornuftigt liv. Og så 
er der choktraumer som følge 
af katastrofer, krige og store 
ulykker. Man udsættes for en 
voldsom og helt uforudsigelig 
hændelse og tror, at man selv, 
eller nogen man kender, mister 
livet. Choktraumer sætter nogle 
bestemte spor indeni og medfø-
rer bestemte reaktioner, som er 
vigtige at få hjælp til, så man ikke 
bliver invalideret af det.”
 
BØRNENE ER  
SÆRLIGT UDSATTE 
I krige og katastrofer er børnene 
særligt udsatte. Deres verden 
bryder sammen, forældrene er 
bange, og måske bliver forældre-
ne dræbt. Børn kan meget nemt 
føle skyld. De har en magisk 
tænkning, hvor de for eksempel 

helt fejlagtigt tænker, at det er 
deres skyld, at ulykken er sket, 
fortæller Lykke Kruse, og forkla-
rer, hvad der er det vigtigste at 
gøre for en person i den tilstand: 
”At man tager hånd om dem 
fysisk. At man bringer dem 
i sikkerhed. At man får en 
normalitet og hverdagsrutiner. 
At børnene får undervisning, leg 
og en så normal hverdag som 
muligt med voksne, de kan stole 
på. De skal have nogen hos sig. 
Der skal være nogen at tale med. 
Der skal være nogen at trøste 
sig hos. Det er utrolig vigtigt for 
ens psykiske og fysiske helbred, 
at man får fortalt, hvad man 
har oplevet. Ikke én gang, men 
mange gange.” 
 
TEGNINGER OG  
FORTÆLLINGER FORLØSER 
Der sker en forløsning, når man 
får sat ord på, forklarer Lykke 
Kruse, for det tvinger hjernen til 
at lade de forskellige sanseind-
tryk, følelser og tanker arbejde 
sammen. For børn er tegning 
også en måde at udtrykke trau-
merne på: ”Børns naturlige måde 
at bearbejde på er jo tegning. 
Mange børn kan ikke sætte sig 
ned og tale om de her ting. Men 
de kan tegne det, de har oplevet. 
Og når man sidder sammen 
med barnet, der tegner, har man 
mulighed for at spørge ind til 
hændelserne.”
 
KONTROL AF INDRE  
FILM AF OPLEVELSER 
Hvad sker der, når barnet får 
blyanten i hånden?  
”Der sker det samme, som når 
man sprogligt formulerer en 
oplevelse. Det sproglige center 
er ét sted i hjernen. De sanseli-
ge oplevelser er et andet sted. 
Mennesker med traumer har 
påtrængende erindringsfilm, der 
kører igen og igen. Når de så 
fortæller om oplevelserne – eller 
tegner og fortæller dem - får de 
efterhånden lidt mere kontrol 
over situationen. Nu kan de 

bedre selv styre, om de vil ”se 
filmen” og tegne oplevelsen, så 
en anden kan se den.” 
 
Kan man så også slippe filmen? 
Vil den komme ud af hovedet?  
”Når man giver mennesker 
mulighed for at fortælle om 
de grimme ting, de har ople-
vet, så klinger det faktisk af. 
Det forandrer ikke, at de har 
oplevet de ting. Men filmen er 
ikke så påtrængende mere, og 
det bevirker, at man faktisk får 
mulighed for at få et sammen-
hængende liv igen.”  
 
Hvordan skal man gelejde en 
samtale et godt sted hen, hvis 
en tegning forestiller en gruppe 
soldater?  
Man skal turde lytte, indtil barnet 
får sagt det, der er at sige. Det er 
ikke altid lige nemt at spørge, for 
det er grimt at tænke på – især 
for dem. Men man at nødt til at 
turde spørge ind til oplevelserne, 
for ellers er de ensomme med 
dem.  
 
ET SIKKERT RUM INDENI 
Hvordan ”lukker” man en så 
følsom samtale?  
”Når jeg har arbejdet med børn 
i disse situationer, slutter jeg ty-
pisk af med at sige: ”Nå, nu skal 
vi til at slutte, så nu skal vi til at 
gemme tegningerne væk. Må jeg 
gemme dem for dig? Og så skal 
vi slutte med, at du skal tegne 
noget helt andet. Så nu synes 
jeg, at du skal tegne den fineste 
blomst, du kender.” På den måde 
slutter man med at aktivere 
det, man kalder ”et sikkert sted 
indeni”. Det er oplevelser, som - 
når man lukker sine øjne og går i 
forbindelse med den erindring - 
gør os glade, trygge eller rolige. 
 
PSYKOSOCIAL STØTTE  
LØSER IKKE HELE PROBLEMET  
”I krigsområder har man ikke ad-
gang til den specialiserede hjælp, 
vi kender fra Danmark, hvor alle 
kan få tilbudt mindst 10 timers 

psykologisk traumebehandling. 
Men den psykosociale støtte i 
konfliktområder kan afhjælpe og 
mildne børnenes akuttraumati-
ske stress, så den ikke udvikler 
sig til svær posttraumatisk stress. 
Den indre film efter voldsomme 
krigsoplevelser stopper ikke bare, 
og den psykosociale støtte løser 
ikke hele problemet, men den 
hjælper børnene. Den modere-
rer traumerne, så børnene kan 
skabe afstand til de forfærdelige 
oplevelser.” 
 
Børnenes problemer løses dog 
ikke i et snuptag. Mange må 
kæmpe hele livet med at holde 
den indre krigsfilm på afstand, 
og der skal helt specialiseret 
traumepsykologisk hjælp til at 
få minderne om de forfærdelige 
oplevelser til at slippe. 

FAKTA 
Lykke Kruse er klinisk 
psykolog og special-
ist og supervisor i 
både psykoterapi og 
psykotraumatologi. 
Hun har arbejdet som 
psykolog i 30 år, de 
første 16 år i forskel-
lige rådgivninger og 
behandlingssteder, og de 
næste 14 år som privat-
praktiserende psykolog. 

NR. 1 202O |  MISSION ØST  |  17



Jeg føler mig som et dyr, for-
di Islamisk Stat behandlede 
os som dyr. Nu vil jeg have 

værdigheden tilbage.” Det for-
tæller en kvinde fra det yezidiske 
mindretal, som har været fanget 
af terrorbevægelsen Islamisk 
Stat, misbrugt, voldtaget, solgt 
og videresolgt som sexslave af 
IS-krigere gennem flere år.  

Yezidikvinder købt og 
solgt som sexslaver for 
IS-krigere

Læge Nagham Nawzat Hasan er yezidi og måtte selv flygte fra Islamisk Stat. I dag har hun 
behandlet over 1.200 yezidiske piger og kvinder for følgerne af IS-krigeres tæsk, voldtægt og 
tortur, mens de blev købt og solgt som sexslaver. 

Nagham Nawzat Hasan er læge, 
gynækolog og yezidisk aktivist 
siden september 2014. Hun for-
tæller historien om kvinden, der 
måtte flygte til Dohuk kort efter 
at IS angreb yezidiernes hovedby 
Sinjar den 3. august 2014 og tre 
dage senere hendes egen by 
Baashiqa uden for Mosul. 
 

SOLGT 30 GANGE 
Nagham Nawzat Hasan har 
satset hele sit liv på at hjælpe 
overlevede yezidiske kvinder. I 
2016 modtog hun International 
Women of Courage Award af 
den daværende amerikanske 
udenrigsminister John Kerry for 
at yde psykologisk støtte til trau-
matiserede yezidi-overlevende 

og for at bekæmpe kønsbaseret 
vold. 
”Det smerter mig dybt som 
kvinde, at nogen kan undertryk-
ke, nedgøre og misbruge kvinder 
som IS gjorde,” siger hun.  
”De bortførte dem til forskel-
lige IS-kontrollerede områder, 
adskilte kvinderne fra deres børn, 
og adskilte også kvinderne fra 

Læge Nagham Nawzat Hasan har behandlet over 1.200 yezidiske piger og kvinder for fysiske og mentale følger af IS-krigeres voldtægt og tortur, mens de blev købt 
og solgt som sexslaver.

Tekst og foto af Svend Løbner
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hinanden. Og de solgte dem til 
IS-krigere. Omkring 95 procent af 
pigerne mellem 9 og 16 år blev 
voldtaget af IS-krigerne. Vi har 
sager, hvor piger er blevet solgt 
og videresolgt mellem IS-krigere 
over 30 gange.” 
 
TORTURERET,  
SLÅET OG BRÆNDT 
Kvinderne har mistet tilliden til 
mennesker. Og traumet bliver 
værre, når de er befriet. For 
så erfarer de, at deres kære er 
dræbt eller savnet. De har ingen 
indtægt og tør ikke vende tilbage 
til deres områder. 
Nagham Nawzat Hasan føler sig 
ofte magtesløs over for kvinde-
skæbnerne. 
”De overlevede, men de lider 
fortsat med smerten og den 
ubærlige situation i lejrene. Det 
er svært at sætte sig ind i. Da de 
blev tilfangetaget af IS, blev de 
solgt og videresolgt 10, 20, 30 
gange. De allerfleste er blevet 
voldtaget, og mange af dem blev 
tortureret, slået og brændt.”   
 
GENVINDER TILLID 
De overlevende har rigtigt man-
ge problemer at slås med. Mest 
psykisk, fortæller hun. 
”De døjer alle sammen med 
depression, angst, mareridt, 
koncentrationsbesvær og apati. 
De har fuldstændig mistet tilliden 
til andre mennesker. Derfor 
besøger jeg dem i lejrene, taler 
med dem i flere omgange og 
vinder langsomt deres tillid.”  
Når Nagham Nawzat Hasan 
har talt med dem et stykke tid, 
får de mod til at fortælle deres 
historie.  
”Yezidikvinderne er stærke og 
udholdende, men de bærer også 
på en indre smerte, som vi slet 
ikke kan sætte os ind i.  
 
Hvordan kan de overleve og leve 
videre efter dette? 
”Jeg er selv yezidi, og jeg er 
selv fordrevet. Min by Baashiqa 
blev også angrebet af IS den 6. 

august 2014. Men folkedrabet 
stopper ikke med overgrebene i 
2014. De fortsætter indtil i dag, 
hvor 3.000 yezidipiger og -kvin-
ders skæbne stadig er ukendt. 
Men yezidikvinder er stærke. De 
har bevaret deres tro og religion. 
De har set alt, de har gennemle-
vet alt, og de står stadig oprejst,” 
pointerer Nagham Nawzat 
Hasan.

SMERTER OG INFEKTIONER 
Den første kontakt til den 
barmhjertige gynækolog sker 
typisk ved, at familiemedlemmer 
fortæller, at deres datter, søster 
eller slægtning har været fanget 
af IS. Så tilbydes de læge- og 
psykologhjælp. 
”Jeg er der først og fremmest for 
at opbygge tillid. De har angst 
efter fangenskabet hos IS, de har 
mistet tilliden til mennesker, de 
er deprimerede. Så jeg prøver 
skridt for skridt at genopbygge 
tilliden, så de tør åbne sig for 
mig. Jeg taler med dem 3-4 gan-
ge, indtil de er klar til behandling.

Hvilke skader kommer de med?
”De fleste klager over hovedpine, 
smerter i underlivet og forskellige 
infektioner, og mange af dem 
har hudlidelser som fnat og 
infektioner fra insektbid. De er 
alle deprimerede, de er angste, 
apatiske og har koncentrations-
besvær.” 
 
DET HANDLER OM  
MENNESKELIG VÆRDIGHED 
”Ved medicinsk behandling får 
de det hurtigt bedre. Men de 
psykiske mén tager lang tid 
at hele. Det er meget svært. 
Efter 3-4 år prøver vi at stoppe 
behandlingen, men så glider de 
tilbage til nulpunktet igen. De 
mangler alt. De har mistet børn 
og andre familiemedlemmer. De 
føler sig svigtet. Og de frygter 
for fremtiden. Så hvis du spørger 
dem, hvad de ønsker, vil de 
svare: Vi vil være sammen med 
vores familier, vende tilbage til 

vores område og derefter emig-
rere,” fortæller Nagham Nawzat 
Hasan.
”De hører fra slægtninge som 
allerede er flygtet videre i Vesten, 
at ”her giver de os værdighed”. 
Vi kan komme på hospitalet. 
Vi får noget at leve af. Vi bliver 
behandlet som mennesker. 
Og det er det, de har brug for: 
Menneskelig værdighed,” slutter 
Nagham Nawzat Hasan.

MISSION ØSTS  
PROJEKTER FOR  
YEZIDIER I IRAK
Mission Øst er tilstede i Sinjar 
og arbejder direkte med 
mennesker, der er berørt af 
konflikterne - både yezidier 
og andre minoriteter. Vi giver 
dem adgang til rent vand 
og husly og sørger for, at 
de lever beskyttet. I vores 
programmer har vi haft fokus 
på at hjælpe udsatte kvinder 
med at komme sig over krigs- 
traumer og give dem 
færdigheder og styrke til at 
kunne genopbygge deres liv. 
Derudover har mange kvinder 
fået adgang til forskellige for-
mer for kompetenceudvikling-
skurser og kontant støtte, 
der har hjulpet dem med at 
komme over krigstraumer 
og fokusere på at genop-
bygge deres liv. Mission Øst 
arbejder tæt sammen med 
lokale myndigheder og andre 
internationale interessenter 
for at forbedre levevilkårene 
for minoritetssamfund i Sinjar 
og andre steder i Irak. Siden 2014 har Mission Øst 

støttet yezidierne - bl.a. med 
kompetenceudviklingskurser for 
kvinder, som fx frisører.

”Det smerter mig dybt 
som kvinde, at  
nogen kan under- 
trykke, nedgøre og 
misbruge kvinder  
som IS gjorde.”

Nagham Nawzat Hasan, læge, 
gynækolog og yezidisk aktivist 
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Fra isoleret 
på fjerde sal 
til minister-
post 

Af Svend Løbner

Zahuri Batoyan er født med 
et handicap og bruger 
derfor kørestol ind og ud 

af det armenske parlament. 
Zahuri Batoyan er nemlig både 
journalist, aktivist og nu minister 
i den armenske regering.  
Men handicappet stigmatiserede 
hende som barn. Derfor kæmper 
hun i dag for, at mennesker med 
handicap kan indgå på lige fod i 
det armenske samfund. Hun bru-
ger sig selv og sine egne erfa-
ringer i kampen for at overvinde 
indre og ydre forhindringer i håb 
om, at hun kan inspirere andre 
med handicap til at komme ud af 
isolation. Hendes eget vende-
punkt fandt sted, da hun kom 
med i organisationen Bridge of 
Hope, som Mission Øst samarbej-
der med. Organisationen træner 

børn og unge med handicap, så 
de kan indgå naturligt i alminde-
lige skoleklasser. 
 
KONTAKT MED VERDEN  
GENNEM ET VINDUE 
I det meste af Zahuris barndom 
var hendes eneste kontakt med 
omverdenen gennem lejlighe-
dens vinduer. Her kunne hun sid-
de lænket til sin kørestol i timevis 
og betragte menneskers gøren 
og laden nede på gaden. Hendes 
mor eller to søstre tvang hende 
af og til ud af lejligheden. De 
bar hende ned ad trapperne og 
skubbede hende ud på fortovet 
for at give hende en totaloplevel-
se af menneskemylderet.   
Men det huede ikke Zahuri. Hun 
var blevet indadvendt og havde 
store mindreværdskomplekser. 

Det hjalp heller ikke, at folk 
stirrede på hende og derefter 
vendte sig bort. For 25 år siden 
var det slet ikke normalt at se 
personer med handicap i gade-
billedet i Armenien. 
 
HJEMMESKOLET 
Mens Zahuri var barn, var skoler-
ne ikke indrettede til børn med 
handicap. Så familien besluttede 
at undervise hende hjemme med 
hjælp fra skolens lærere. Hun 
fuldførte sin skolegang og så sin 
skole første gang, da moren og 
de to søstre igen bar hende ned 
ad trappen og skubbede hende 
hen til skolen, så hun kunne 
bestå sin eksamen. 
 
HÅBETS BRO 
Organisationen Bridge of Hope 

(Håbets Bro) arrangerede klasser 
for børn og unge med handicap, 
som hendes mor tvang hende til 
at deltage i. Her lærte hun mere 
engelsk og fik træning i at bruge 
en computer. 
”Det var hos Bridge of Hope, jeg 
begyndte at udvikle mig og blive 
mere udadvendt. Jeg havde ikke 
set mange børn med handicap, 
mens jeg sad isoleret hjemme 
i lejligheden. Men her mødte 
jeg andre børn og unge med 
handicap.” 
 
BEGYNDTE NYT LIV  
SOM AKTIVIST 
Hvad følte du, da du pludselig 
kom du ud og fik kontakt med 
andre børn med handicap?  
”Det var meget fremmed for mig. 
Mine venner har senere fortalt, 

Zahuri Batoyan voksede op lænket til sin kørestol 
og isoleret i en lejlighed på 4. sal. I dag er hun 
arbejds- og socialminister i den armenske 
regering. Hjælpeorganisation Bridge of Hope 
- som danske Mission Øst samarbejder med i 
Armenien - blev vendepunktet.
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at jeg var meget indelukket. Jeg 
havde jo ikke haft kontakt med 
ret mange børn. Jeg var meget 
tavs.”  
Zahuri voksede med opgaverne 
og endte med at blive ansvars-
havende redaktør for Bridge of 
Hopes blad ”Sunflower”.  
”Det blev begyndelsen på mit 
nye liv. Det var her mit arbejde 
som aktivist for handicappedes 
rettigheder begyndte. Jeg ville 
ikke kun kæmpe for mig selv, 
men for alle børn og unge med 
handicap.”  
Nu begyndte hun også at under-
vise unge og forældre i brug af 
medier. Og efter syv år gik hun i 
gang med en universitetsuddan-
nelse og blev færdiguddannet 
som journalist. 
 
UD AF MENTAL ISOLATION OG 
SLUT MED KOMPLEKSER 
Zahuri var kommet ud af sin 
mentale isolation, og da hun 
også selv kom i medierne, var al 
generthed som blæst væk. 
”Vi spillede skuespil i Bridge of 
Hope, og en dag blev et af vores 
stykker transmitteret på nationalt 
fjernsyn. Da de interviewede 
mig bagefter, havde jeg ingen 
problemer med at tale om 
mig selv som en person med 
handicap. Da speakeren sagde, 
at jeg var et forbillede for andre 
med handicap, indså jeg, at jeg 

også kunne overvinde mine egne 
komplekser.” 
 
SELVVÆRD HANDLER  
OM LIVSSYN 
I dag er Zahuri Batoyan arbejds- 
og socialminister i Armenien. Da 
Armeniens præsident Armen 
Sarkissian skulle sammensætte 
sin regering, var det helt naturligt 
at udpege Zahuri Batoyan til 
arbejds- og socialminister. 
Personer med handicap må selv 
gøre noget for at komme ud af 
isolation, mener Zahuri Bato-
yan. Derfor er hendes primære 
målgruppe mennesker med 
handicap, især børn og kvinder 
med handicap. 
”Når jeg fortæller om mine 
oplevelser og problemer, tør de 
også komme frem med deres 
problemer. Jeg vil opmuntre 
dem, så de får styrke og vilje og 
selvværd til at bryde isolationen 
og leve sammen med andre 
mennesker. Derved vil de kunne 
ændre det omgivende samfund. 
Vi skal have mange flere til at 
træde ud af anonymiteten.” 
 
MØD MIG - OG OPDAG 
PROBLEMERNE 
Så hvis personer med handicap 
får mere mod og selvtillid og rej-
ser sig, så vil samfundet forandre 
sig og acceptere dem? 
”Ja, for hovedproblemet er 

FAKTA OM ZAHURI BATOYAN 
Zahuri Batoyan er arbejds- og socialminister i Armenien.  
Hun er uddannet journalist og har tidligere arbejdet hos 
Bridge of Hope med at beskytte rettigheder for personer med 
handicap og som redaktør for bladet ”Sunflower”.
 
Bridge of Hope og Mission Øst har gennem de sidste 17 år 
samarbejdet i Armenien om at sætte fokus på inklusion af 
personer med handicap. Ved hjælp af civilsamfundsorgani-
sationer og uddannelsesfaciliteter arbejder vi for at forbedre 
rettigheder for mennesker med handicap.

”Jeg ville ikke kun kæmpe for mig selv,  
men for alle børn og unge med handicap.”

Zahuri Batoyan, arbejds- og socialminister i Armenien.

mangel på erfaring: Erfaring 
med at mødes, studere sammen, 
arbejde sammen. Når jeg nu er 
i regering, oplever jeg mange, 
som ikke kender til at have en 
minister med handicap. De 
ved ikke, hvad de skal stille op. 
Det er ikke deres skyld, og vi 
kan ikke indføre inklusion rent 
teoretisk. Det skal ske i praksis. 
Samfundet kan ikke blive klar til 
at leve med mig, hvis jeg ikke er 
der. Jeg skal være der. Jeg skal 
agere og reagere. Og de skal 
håndtere udfordringerne med at 
relatere og samarbejde med mig. 
Hvis de ikke har denne erfaring, 
finder de heller ikke ud af, hvad 
problemerne er, og hvor de 
ligger. Fx når de ikke har erfaring 
med at have en kørestolsbru-
ger som minister, har de heller 
ikke indrettet ministeriet efter 
det,” siger hun og erkender at 
personer med handicap skal 
lære at tage lederskab, samtidig 
med at myndigheder, politikere 
og beslutningstagere skal bane 
vejen for, at det kan lade sig gøre 

gennem adgang, synlighed og 
inklusion. 
 
VIL SKABE LANGSIGTET 
FORANDRING 
Hvordan kan det være, at 
armeniere ikke er vant til at se 
mennesker med handicap? 
”Det skyldes først og fremmest, 
at personer med handicap ikke 
har lige adgang til uddannelse. 
Og så oplever man ikke personer 
med handicap på arbejdsplad-
serne.” 
Et andet problemer er stereo- 
typer om mennesker med handi-
cap, fortæller hun: 
”Man mener, at samfundet bør 
gøre noget FOR dem, i stedet for 
at gøre det MED dem. Derfor er 
det vanskeligt for personer med 
handicap at blive involveret i det 
politiske liv.” 
Men det er lykkedes for Zahura 
Batoyan - mod alle odds. Hun gik 
ind i bestyrelsen for Civilsam-
fundspartiet i 2016. Partiet vandt 
valget i 2019, og kort efter blev 
hun udpeget til minister.
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Bliv medlem i dag

 Novo Nordisk Fonden har støttet Mission Østs arbejde ad flere 
omgange, bl.a. i Nordkorea, Afghanistan og Irak. Nu har fonden for 
anden gang givet en bevilling på et større beløb til vores arbejde i 
Irak til fordel for 900 familier med akut behov for vinterhjælp. Men 
hvorfor Mission Øst, spørger vi?  
”Vi er meget imponerede over, at I er i nogle af de lande i verden, 
hvor der er allermest behov. (…) Det vækker respekt, at man kan 
komme ind og faktisk lave hjælpearbejde under vanskelige betingel-
ser i en vanskelig kontekst og stadig formå at få hjælp frem. Så vi har 
været glade for at støtte Mission Øst og det arbejde, I laver derude,” 
siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens humani-
tære og sociale bevillinger. Novo Nordisk Fondens seneste bevilling til 
Mission Øst går til hygiejne- og vinterhjælpskits til de internt fordrev-
ne, der stadig befinder sig i Iraks flygtningelejre. I Mission Øst er vi 
taknemmelige for bevillingen , da det gør en stor hjælp for udsatte 
befolkningener i Irak.

En værdsat allieret 

 Det koster kun 50 kr. om året, men er millioner værd, da 
offentlige puljer har et krav om et vist antal medlemmer, 
før de vil sikre os penge til vores livsvigtige arbejde.  
 
Samtidig er dit medlemskab er en uvurderlig støtte i 
kampen mod fattigdom og nød, i de mest udsatte og fjer-
ne egne af verden. Jo flere vi er, des stærkere står vi. Et 
medlemskab hos Mission Øst giver dig en række fordele: 

• Du får indflydelse på, hvilken retning arbejdet skal  
tage, og du kan stille op til bestyrelsen på årsmødet d. 
31. maj 2020. 

• Du modtager vores magasin fire gange om året.
• Du får seneste nyt om vores projekter via nyheds- 

breve og sociale medier.
• Du bliver inviteret til spændende foredrag og   

samtalesaloner om de lande, vi arbejder i.
• Du får gratis hjælp til testamentet, hvis Mission Øst 

indgår som delarving.
 
Når du er registreret medlem bliver kontingentet på 50 kr. 
automatisk trukket fra din første donation hvert år.  
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. 
 
Læs mere på www.missioneast.org/medlem

Årsmøde 2020

 Mission Øst holder årsmøde pinsesøndag – og alle er velkomne i 
Hillerød d. 31. maj 2020. Takket være private bidrag har Mission 
Øst opnået mange flotte resultater i 2019 verden over, som vi vil 
fortælle om gennem billeder, maleriudstilling, film og naturligvis 
en årsberetning ved Kim Hartzner. På mødet kan du høre mere 
om, hvordan vi hjælper de mest udsatte, hvor ingen andre er.  
Der er mulighed for at stille spørgsmål og tale om vores projekter 
ude i landene. Dagen starter med gudstjeneste kl. 10.30 i Alive 
Kirken Hillerød. Kl. 12.30 er der gratis frokost. Og kl. 13 - 16 af- 
holdes Mission Østs årsmøde. 
Du møder bare op – der er ingen tilmelding. 

Tid: 31. maj 2020, kl. 13.00 - 16.00 

Sted: Alive Kirken, Slangerupgade 56, 3400 Hillerød.  

Der serveres gratis frokost kl. 12.30.
På Mission Østs årsmøde udstiller vi 20 malerier, malet af unge syriske 
flygtninge på vores community centre i Libanon.
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Danskeres gavmildhed 
hjælper krigsbørn i Irak

 Mission Øst var med i Danmarks Indsamling, der indsam-
lede i alt 82.104.925 kroner til børn på flugt. Gennem et 
såkaldt tilskudsprojekt modtager Mission Øst nu 961.232 
kroner til oprettelse af et børnekrisecenter i den krigshær-
gede irakiske by Kirkuk.  
 
I Mission Østs børnekrisecenter kan børnene få psykosocial 
hjælp til traumebehandling efter overgreb, dels opleve et 
normalt børneliv med leg og sport, og sideløbende lære 
basale skolefag, så de er bedre rustet til at komme i skole 
igen. Efter sommerferien er centret klar til at modtage 
hundredvis af børn fra gaden.

”I hjælper mennesker til at klare sig selv”
Hvorfor støtter du Mission Østs arbejde?  
Vi har spurgt vores medlemmer og støtter. 
 
”På en eller anden måde har det grebet mit hjerte,” fortæller 
Sten Schæbel Rønnov fra Vejby.  For ham skyldes det især vores 
særlige fokus på børn:  
”Børnene har en stor plads i Mission Østs hjerte. Det er dem, det 
går værst ud over, men jo også dem, der skal tegne fremtiden. 
Derfor er det dem, der har mest behov for hjælp”
Lige så vigtig for Sten er imidlertid hele Mission Østs tilgang:  
”Det, som har grebet mig mest, er at I hjælper mennesker til 
at klare sig selv på en måde, så de genvinder deres stolthed 
og værdighed,” siger Sten, og understreger, at der er en særlig 
troværdighed i måden, hvorpå Mission Øst fortæller om vores 
arbejde: 
”Det bliver aldrig for overvældende. Nogle gange har jeg en 
fornemmelse af, at mange andre NGO’er skriver historierne for 
at røre én. Det, I fortæller, er troværdigt og ikke amerikansk og 
kvalmende,” slutter Sten Schæbel Rønnov.

”Det, som har grebet mig mest, er at I hjælper mennesker 
til at klare sig selv på en måde, så de genvinder deres 
stolthed og værdighed,” siger en af Mission Østs støtter og 
medlemmer Sten Schæbel Rønnov.

Danmarks Indsamling giver støtte til community center i Kirkuk i Irak.

"Det, I fortæller, er troværdigt og  
ikke amerikansk og kvalmende." 

Sten Schæbel Rønnov
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Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

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

HUSK CPR-nummer for skattefradrag. Vi giver SKAT direkte besked.

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 2017.11 DB 495-136830

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

Afrives inden betaling

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:
Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

350 kr. 500 kr. 1.000 kr. Frivilligt beløb:_____

Mobile Pay 
26437 

Netbank 
3170 - 0010 91 8030 

Dankort 
www.missioneast.org/landflygtighed 

MÆRK BETALINGEN: Landflygtighed

Værste flygtningesituation i ni år!
Mission Øst hjælper flygtninge-
børn og familier, dér hvor de er. 
Lige nu sætter vi ind med hjælp 
og støtte til de 60.000 syriske 
flygtninge i Aley og Batroun 
i Libanon, der ikke har andre 
hjælpeorganisationer at gå til. 
Lad os sammen gøre en forskel 
for udsatte børn og deres  
familier.   
 
Send dit bidrag allerede i dag! 

MÆRK BETALINGEN:  
Landflygtighed

Skriv dit navn og CPR-nummer 
for at få fradrag.


