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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, Libanon, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan 
Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og FN. Vi er cer-
tificeret 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. 

Befolkningen får klar besked om COVID-19, 
mens konflikten i Afghanistan optrappes.

8
Mission Øst uddeler mad og 
hygiejneartikler til flygtninge og fattige 
familier i Libanon.

Oplysning og nødhjælp kommer ud med 
fly, lastbiler og på æselryg i Nepal.  
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Coronakrisen er slem. Nu truer sulten.
Her uddeles hygiejneartikler og fødevarepakker til en familie i den syriske by Aleppo.

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst

Coronakrisen er slem, men 
værre står det til med den 
fødevarekrise, som truer 

lige om hjørnet. Her risikerer 
mange flere mennesker at dø af 
sult og sætte udviklingen i ver-
dens fattige lande årtier tilbage. 
 
Ifølge FN står 820 millioner 
over for kronisk underernæring; 
heraf er 113 millioner direkte 
truet af sultedøden og derfor 
dybt afhængige af fødevare-
hjælp udefra. Formanden for 
FN’s generalforsamling Tijjani 
Muhammad-Bande har netop 
opgraderet tallene til, at svim-
lende 2 milliarder mennesker 
i dag ikke har ”regelmæssig 
adgang til sikker, nærende og 
tilstrækkelig mad”. 
Mission Øst er allerede i fuld 

gang med at uddele fødeva-
repakker og hygiejneartikler 
til tusindvis af fattige familier 
i Libanon, Syrien, Irak, Nepal, 
Tadsjikistan og Afghanistan. 
Vi arbejder på at nå ud til 
625.000 personer i seks lande, 
men mangler at finansiere 79 
procent af hjælpen.  
 
Derfor appellerer vi til ekstra 
donationer – både fra offentlige 
og private givere. Vi må gøre alt, 
for at forhindre en sultkatastro-
fe af helt ufattelige dimensio-
ner, der truer verdens fattige i 
kølvandet på coronakrisen. 
 
Her tænker jeg især på flygtnin-
ge, som må leve fra hånden til 
munden som daglejere. De har 
nu mistet deres arbejde og har 

ikke udsigt til anden indtægt. Så 
de kan ikke købe mad til deres 
familier, ikke skaffe det nødven-
dige beskyttelsesudstyr og slet 
ikke betale for sundhedsydelser 
af nogen art. 
 
Coronasmitten rammer for-
holdsvis færre, sultedøden kan 
risikere at ramme millioner. 
Derfor uddeler Mission Øst i 
skrivende stund 10.000 pakker 
med både fødevarer og hygiej-
neudstyr til fattige og flygtninge 
i Syrien og Libanon foruden 
tusindvis af pakker til befolknin-
gen i Irak, Tadsjikistan, Nepal og 
Afghanistan.  
 
Du kan læse om indsatsen i 
dette blad. Hvordan den bliver 
modtaget med taknemmelighed 

af mennesker, der ellers ville 
være overladt til en skæbne 
værre end coronasmitten: Sult. 
Tak til alle som står sammen om 
hjælpen, så vi kan nå at redde 
tusindvis af menneskeliv i tide.

820 millioner står over for kronisk underernæring, vurderer FN. Coronakrisen gør det kun 
værre. Mission Øst uddeler fødevarepakker sammen med beskyttelsesudstyr.
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Projekt i Armenien høster international anerkendelse
 
Projekt SMILE hjælper armenske 
børn med handicap til at indgå i 
almindelige skoleklasser. Det får 
Mission Østs partner i Armenien, 
Bridge of Hope, nu den fine 
Zero-pris for. 
 
”Min søn trives nu i undervisnin-
gen og har et positivt forhold til 
lærere og klassekammerater.” 
Det fortæller moren til en 6-årig 
dreng med handicap. Drengen 
deltager i SMILE - et inklude-
rende læringsmiljø, der letter 

overgangen fra børnehave til 
grundskole for børn med handi-
cap i Armenien. 
 
Det er nemlig op ad bakke, når 
et barn er bagud på point ved 
skolestart. Børnehaver er den al-
lervigtigste institution til inklusion 
af børn med handicap, fortæller 
programkoordinator Hripsime 
Nazaretyan fra samarbejdspart-
ner Bridge of Hope. 
SMILE er designet af Bridge of 
Hope og har netop modtaget 

den fornemme Zero-pris, der ud-
deles til organisationer, der gør 
en særlig indsats for personer 
med handicap. 
 
"Vi sørger for, at forældre sender 
deres børn i børnehave. Lærerne 
får undervisning i pædagogik, 
der går ud på at interagere 
med børnene og lege med dem 
i stedet for blot at give dem 
katederundervisning," fortæller 
Hripsime Nazaretyan.  
 

I Armenien er projekt SMILE 
implementeret i 23 armenske 
børnehaver til gavn for 145 
børn med handicap. Samtidig 
er 234 lærere i 28 grundskoler 
blevet undervist i, hvordan de 
kan skabe en smidig overgang 
fra børnehave til grundskole for 
elever med handicap.  
 
Zero-prisen uddeles hvert år af 
projekt Zero med over 4.000 
organisationer i flere end 120 
lande.

Projekt SMILE er implementeret i 23 armenske børnehaver til gavn for 145 børn med handicap.
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5.400 fordrevne 
har endelig fået hjælp
 
Siden de første registrerede tilfælde af 
Corona-smitte har de irakiske myndighe-
der lukket landet hermetisk. Det er dog 
lykkedes os at få en humanitær særtilladel-
se til at dele hjælpepakker ud i Kirkuk og 
Hawija i begrænsede tidsintervaller. Vi har 
netop uddelt hygiejne kits til 5.400 internt 
fordrevne irakere og er desuden gået fra 
dør til dør med information om hvordan 
man beskytter sig mod Corona-virus. Den 
hårde nedlukning af landet har især ramt 
irakerne på deres levebrød. Allerede nu 
melder stadigt flere, at de ikke ved hvor 
deres næste måltid skal komme fra. 

Hotline giver psykisk førstehjælp  
De medborgercentre, hvor især børn, unge og kvinder får psykosocial støtte, er midlertidigt 
lukket. I stedet har Mission Øst oprettet en hotline, hvor man kan ringe ind og få vejledning 
eller henvisning til yderligere hjælp.  
 
"Det er tit kvinder, der ringer ind; kvinder, som enten er udsat for vold eller bare ikke kan for-
sørge deres familier. De er fattige i forvejen, og når de og deres mænd mister deres arbejde 
på grund af nedlukningen af samfundet, er de i en desperat situation," fortæller Mission Østs 
landeleder i Irak, Edward Santiago. Medborgercentrene åbner, så snart myndighederne tillader 
det. 

Fra selvforsørgelse til madforsyning 
Under Corona-pandemien er Mission Østs indsats i Syrien ændret fra støtte til selvforsørgelse 
til uddeling af nødhjælp. Så snart pandemien aftager, genoptages støtten til befolkningens 
mulighed for egen indtjening.  
 
Lige nu prioriterer teamet at møde de akutte behov for mad og hygiejneartikler til familierne i 
Mission Østs indsatsområder. Indtil nu har 5.000 personer i byerne Homs og Aleppo modta-
get hjælp, og flere vil blive nået, efterhånden som Mission Øst øger indsatsen mod COVID-19.

Udnyttelse af skovens spisekammer 
Som noget helt nyt engagerer Mission Østs samarbejdspartnere sig nu i at udnytte Myanmars 
skove på andre måder end træfældning til tømmer. De inspirerer befolkningen til at plukke 
frugt og nødder, dyrke grøntsager, fange fisk og vildt, finde medicinske planter og udvinde 
harpiks og fibre fra bambus og andre græsarter.  
 
Indsatsen er led i bæredygtig brug af deres miljø for at øge deres fødevaresikkerhed og 
ernæring. De lokale partnere har også deltaget i flere kurser, som skal sikre, at projekter om 
bæredygtigt landbrug når helt i mål. 
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Af Ulla Saunte, kommunikationsmedarbejder

Her får du et 
overblik over vores 
omfattende Corona-
hjælp: Hvad hjælper 
vi med hvorhenne 
- og hvad er 
udfordringerne?

Sådan hjælper Mission 
Øst i Corona-krisen

Mission Øst var hurtigt ude 
med en storstilet Coro-
na-indsats for at hjælpe 

over 350.000 personer i fem 
udvalgte programlande: Nepal, 
Syrien, Libanon, Afghanistan 
og Irak. Siden er Tadsjikistan 

kommet til, og vores mål er nu at 
hjælpe ikke færre end 625.000 
mennesker.  
 
Vi fokuserer som altid på at 
hjælpe mennesker på flugt, 
internt fordrevne og personer 

med handicap, som er blandt de 
allermest sårbare.  
 
SÅDAN SER  
HJÆLPEPAKKEN UD 
Mission Østs Corona-hjælpepak-
ke består af fire komponenter, 

Vi har med forhåndenværende midler været i stand til at hjælpe over 100.000 mennesker på rekordtid på tværs af flere kontinenter.  
Her oplyses en irakisk familie om COVID-19.
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som i forhold til sammensætning 
og mængde er tilpasset det 
enkelte land alt efter hvad, der er 
mest behov for: 
 
1) Information: flyers, plakater 
og radio-meddelelser (sidst-
nævnte særligt i områder med 
udbredt analfabetisme). 
 
2) Mad: Olie, ris, pasta, salt, 
grøntsager på dåse og andre 
langtidsholdbare, varmeresisten-
te fødevarer med højt nærings-
indhold. 
 
3) Hygiejne-artikler: sæbe, 
klor, håndsprit, vaskepulver,  
desinficerende midler og  
rengøringsprodukter. 
 
4) Værnemidler til sundheds-
klinikker: Handsker, masker og 
desinficerende midler. 
 
KLØFT MELLEM KAPACITET  
OG FINANSIERING 
Vi skriver forsigtigt, at vi ”kan” 
hjælpe 625.000 personer, fordi 
kapaciteten er der, men mange 
af pengene mangler. I skrivende 
stund (medio maj 2020) er kun 
21 procent af vores Corona-hjælp 
finansieret, dels ved hjælp af nye 
donationer, dels ved omforde-
ling af eksisterende midler. Det 
betyder, at der er et ”hul” på 79 
procent – et hul, som betyder, at 
tusindvis af mennesker ikke får 
den hjælp, de har brug for. 
 
SULT KAN KRÆVE FLERE  
OFRE END CORONA-VIRUS 
Generalsekretær Kim Hartzner 
har netop skrevet en kronik i 
det politiske netmedie Altin-
get: ”Corona var slem. Nu truer 
sulten”. Her appellerer han 
til regeringen, udviklings- og 
udenrigsministeren om at frigive 
ekstra midler til verdens mest 
sårbare. Baggrunden er den 
afledte effekt af Corona-virus, at 
fattige, flygtninge og fordrevne 
mister arbejdsindtægter og at 
butikker og markeder lukker ned.  

Verdensbanken slår fast, at 
Corona-krisen får den globale 
fattigdom til at vokse for første 
gang siden 1998. FN vurderer, 
at 2 milliarder mennesker ikke 
får næringsrig mad nok, at 820 
millioner står over for kronisk 
hungersnød, og at 113 millioner 
risikerer at dø af sult.  
 
VI KAN HJÆLPE - TRODS ALT 
Det er en kæmpe udfordring, 
men sammen med alle gode 
kræfter kan vi også udrette det 
mest utrolige. Vi har med for-
håndenværende midler allerede 
været i stand til at hjælpe over 
100.000 mennesker på rekordtid 
på tværs af flere kontinenter. I 
Homs, i Syrien, nåede vi f.eks. 
allerede i mål med uddelingen i 
slutningen af april. Og selv i Irak, 
som har været næsten herme-
tisk lukket, har vi formået at få 
hjælpen frem.  
Effektiviteten skyldes først og 
fremmest, at vi kender program-
landene indgående i kraft af vo-
res mangeårige tilstedeværelse. 
Dernæst har vi et solidt netværk 
af lokale partnere. Og sidst 
men ikke mindst, at vi i forvejen 
gjorde og gør det, som hjæl-
pepakken indeholder: hjælper 
mennesker i Asien og Mellem-
østen med at undgå sygdomme 
igennem forbedret hygiejne, 
ernæring, vandforsyning, kloake-
ring, sanitet og oplysning.  
 
LANDE MED SÆRLIGE  
UDFORDRINGER 
De følgende sider giver et dybere 
indblik i, hvordan vi præcis yder 
Corona-hjælp til tusindvis af 
mennesker i de seks lande: 
Nepal, Tadsjikistan, Afghanistan, 
Irak, Syrien og Libanon.  
 
Det er lande med særlige 
udfordringer som et utilstræk-
keligt og udpint hospitalsvæsen, 
akut mangel på værnemidler, 
begrænset testkapacitet og 
nedbrud i den infrastruktur, der 
skal sikre fødevareforsyning.  

For ikke at nævne vanskelighed 
ved at holde fysisk afstand i tæt 
befolkede områder, tab af arbej-
de og dermed ringe mulighed for 
selvforsørgelse og desuden risiko 
for vold i hjemmet under strenge 
udgangsforbud.  
 
 
 
 

HER KOMMER PENGENE FRA 
Mission Øst søger nu i alt 23 millioner kroner for at kunne 
hjælpe 625.000 personer i seks lande med oplysning, mad og 
hygiejneartikler. Vi når seks af vores arbejdslande: Nepal, Tads-
jikistan, Afghanistan, Irak, Syrien og Libanon. Pengene søges 
og indsamles hos enkeltpersoner, foreninger, kirker, fonde 
og offentlige institutioner som Danida og EU. For at kunne 
reagere hurtigt på krisen har Mission Øst foreløbig omfordelt 
midler fra andre projekter.  

NOTE: 
Dette nummer af magasinet har 
fokus på Corona-krisen. Vi ville 
gerne have haft flere vidnesbyrd 
fra modtagerne af hjælpen. Det 
har i den akutte nødsituation 
ikke været muligt. Billeder fra 
uddelingerne er taget med 
mobiltelefoner og sendt via 
WhatsApp. Det går desværre ud 
over billedkvaliteten.

Over 11.000 familier har modtaget hjælp til at beskytte sig mod Corona-virus. 
Her en familie i Irak. 
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Af Svend Løbner, journalist

Libanon:  
”Tak for hjælpen.  
Godt vi har jer”

Mission Øst uddeler hjælpepakker med mad og hygiejneartikler til syriske flygtninge og andre 
sårbare familier i Libanon. Socialarbejder Rita Rizk tager os med på uddeling.

Mange tak, godt at vi 
har jer!” ”Nu kan mine 
børn spise godt, og vi er 

beskyttet i de kommende uger!” 
“Denne fødevarepakke vil hjælpe 
os med at sikre penge til at be-
tale vores husleje!” Sådan lyder 
responsen fra nogle af familierne 
i den libanesiske by Aley efter at 
have modtaget en pakke med 
mad og hygiejneartikler. 
Det fortæller Rita Rizk, der er 
socialarbejder i byens medbor-
gercenter, som drives af Mission 

Østs samarbejdspartner Tabitha 
Releif & Development. Rita har 
dannet en lille gruppe, som går 
fra dør til dør med mad, sæbe 
desinfektionsmiddel og andre 
hygiejneartikler. 
 
SYRISKE FLYGTNINGE ER  
DE MEST UDSATTE  
Da vi talte med hende, var team-
et lige kommet tilbage på centret 
efter at have uddelt 230 ud af de 
500 mad- og hygiejnepakker, det 
var lykkedes at skaffe.  

”De sidste to uger har vi mod-
taget mange henvendelser om 
hjælp til mad og hygiejneartikler. 
Især efter den officielle lockdown. 
Rigtig mange spørger om hjælp 
til husleje. De fleste syriske flygt-
ninge er daglejere, så hvis de ikke 
arbejder, har de ingen indkomst, 
og så kan de ikke betale husleje,” 
fortæller Rita Rizk. 
 
Tabitha har uddelt mad og 
hygiejneartikler til 1150 familier i 
byerne Aley, Babdaa og Batroun. 

Hjælpepakkerne består af des-
infektionsmidler, sæbe, ansigts-
masker, klor og rengøringsmidler, 
og alt, hvad der behøves for 
at forhindre spredningen af 
COVID-19. Hver familie modtager 
desuden madvarer efter WHO’s 
anbefalinger: Ris, pasta, bulgur, 
dåsetun, linser, kikærter, salt, 
sukker, forarbejdet ost, dåseost, 
tomatpure og vegetabilsk olie.  
 
 
 

Modtagerne er meget taknemmelige for hygiejneartikler og fødevarepakker fra Mission Øst. Her uddeles hjælpen i Batroun, Libanon.
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UDVÆLGER DE  
MEST SÅRBARE FAMILIER 
Telefonen kimer konstant på Rita 
Rizks kontor. Folk er despe-
rate efter hjælp. Så det er en 
udfordring at udvælge de mest 
sårbare familier. ”De mest sårba-
re er familier med ældre, enlige 
forsørgere, arbejdsløse, børn, 
gravide kvinder og personer som 
lider af kroniske sygdomme,” 
fortæller Rita Rizk. 
 
Når folk ringer efter hjælp,  
hvordan har de det?  
”De er bange. De ved ikke, hvor 
længe nedlukningen af samfun-
det vil fortsætte. Deres børn er 
sultne. Især de syriske flygtninge 
er bekymrede for, at hvis nogen 
vil hjælpe, så vil de kun hjælpe 
den libanesiske befolkning og 
ikke flygtningene.” 
 
FOLK FØLER SIG  
LADT I STIKKEN 
Tusindvis af syriske flygtninge 
har søgt tilflugt i Aley, Babdaa og 
Batroun, hvor Tabitha arbejder 
som eneste hjælpeorganisation. 
Blot i Batroun er der mellem 
5.000 og 10.000 flygtninge. 
Og de føler ikke, at de får den 
nødvendige hjælp fra de lokale 
myndigheder. 
”De føler sig ladt i stikken, fortæl-
ler Rita Rizk og uddyber: "De er 
forhindret i at arbejde. Især dem, 
der er i hjemmekarantæne. Og 
de udtrykker skuffelse over, at de 
ikke får hjælp fra kommunen. Det 
er stort set alle syriske flygtninge, 
der nu er blevet arbejdsløse. Det 
er de familier, vi prioriterer.”  
 
ØKONOMIEN BEGRÆNSER 
”Vi bliver nødt til at prioritere," 
fortæller Rita Rizk: "Hvis vi har en 
arbejdsløs familie og en anden 
arbejdsløs familie, hvor nogle af 
familiemedlemmerne er kræft- 
eller nyrepatienter, bliver vi nødt 
til at prioritere sidstnævnte, 
selvom begge familier er udsatte 
og har brug for hjælp.” 
 

DEBRIEFER  
HINANDEN I TEAMET 
”Det er ikke nemt at forklare en 
familie, der står og mangler mad, 
at det er sådan situationen er 
lige nu,” tilføjer hun.  
 
Hvordan håndterer I det indadtil? 
”De første dage var det meget 
hårdt. Vi er tre personer, som 
koordinerer uddelingen af 500 
hjælpepakker, og telefonen 
ringer hele tiden. Vi havde ikke 
tid til at sætte os ned og tale 
sammen som team. Men nu har 
vi indført en halv time efter hver 
arbejdsdag for at tale om dagen 
ude i felten, om vores succeshi-
storier og de primære udfordrin-

ger, vi møder. Det betyder meget 
at kunne dele vores oplevelser 
og støtte hinanden.” 
 

 
GODT SAMARBEJDE  
MED KOMMUNE 
Tabitha har et godt samarbejde 
med kommunen i Aley, fortæller 
Rita Rizk. 

SÅDAN DELES HJÆLPEN UD 
 
Tabithas hjælpeteams går fra dør til dør i Aley, Babdaa og Batroun med mad og hygiejneartikler. 
De er beskyttet med masker, handsker og beskyttelsesdragter. Der er i skrivende stund uddelt 1.150 
hjælpepakker. 

Pakkerne uddeles til særligt sårbare familier, hvor mindst fem ud af 22 sårbarhedskriterier skal 
være opfyldt. Det kan være arbejdsløshed, sygdom, handicap eller graviditet. Og hvis familien 
består af ældre og små børn. 
 
Inden medarbejderne går fra dør til dør med hjælpepakkerne, har de aftalt tidspunkt med 
familierne. Pakken leveres ved adressen, og et familiemedlem kommer ud og henter pakken og 
underskriver en kvittering.

”Vi oplyser kommunen om, hvilke 
familier, der er mest udsatte, og 
de hjælper os med transport og 
uddeling. Vi samarbejder også 
med frivillige i samfundet, som 
har førstehåndserfaringer med 
situationen. Mange har ringet for 
at melde sig som frivillige: ”Hvis I 
har brug det, kan I transportere 
mad i min bil!” Vi har meget 
strenge sikkerhedsregler i forhold 
til transport og uddeling, men de 
opkald betyder meget. At vide, 
at folk er klar til at hjælpe.”

Teamet fra Mission Østs partner Tabitha er klædt godt på til opgaven at uddele Corona-hjælp til fattige familier i Libanon.

”Folk er bange. De ved 
ikke, hvor længe ned-
lukningen vil fortsætte. 
Deres børn er sultne."

Rita Rizk, socialarbejder
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 Af Svend Løbner, journalist

’Corona-krisen er værre 
end jordskælvene i Nepal’

En æselkaravane pakkes med fødevarer og hygiejneudstyr inden den lange tur op ad bjerget fra Humla til Sarkegad.

COVID-19 risikerer at sprede sig ukontrolleret, fordi mange nepalesere ikke vasker hænder. 
Mission Øst oplyser og sender sæbe og hygiejneartikler til over 38.000 personer i den fattige 
Karnali-provins. Mission Østs landeleder Ujjwal Amatya fortæller direkte fra Katmandu.
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Vi har aldrig oplevet 
denne situation før. Vi 
havde jordskælv i 2015, 

men det ramte kun bestemte 
områder. Denne gang lider hele 
landet. Folk er meget bange for 
COVID-19.”  
 
Det fortæller Mission Østs 
landeleder Ujjwal Amatya direkte 
fra den nepalesiske hovedstad 
Kathmandu. Han tilføjer: 
”Befolkningen får ikke mad nok. 
Sundhedsvæsenet fungerer 
dårligt. Børnene er sendt hjem 
fra skole og går glip af deres 
uddannelse. Det kommer også 
til at påvirke regionens fremtid. 
Det er en stor katastrofe. Det er 
værre end jordskælvet.” 
 
FOLK GÅR 10-20  
DAGE EFTER MAD 
Nepal er som mange øvrige 
lande lukket ned, og det kaster 
den fattige befolkning ud i en 
fødevarekrise af dimensioner.  
 
”De fleste nepalesere arbejder 
i Indien, Golflandene og andre 
lande. Indien har lukket grænsen, 
og det meste af vores mad 
kommer i øjeblikket fra Indien. I 
Kathmandu er der ikke mad nok, 
og prisen på den mad, der er 
tilbage, er steget voldsomt. Det 
går især ud over fattige familier, 
unge studerende og personer 
med handicap.”  
 
”Ude i landsbyerne er folk meget 
bange, fortsætter Ujjwal Amatya. 
Med landets lockdown får de 
ikke madforsyninger nok. Chauf-
førerne er bange for at køre ind 
til storbyerne med lastbiler og 
hente mad.”  
 
”Når der ikke er transport, er 
befolkningen nødt til at gå i 
10-12 dage efter mad, og de får 
næsten ikke noget at spise, mens 
de vandrer den lange vej. Folk 
lider. Jeg føler virkelig med dem,” 
fortæller Ujjwal Amatya.  
 

KUMMERLIGE  
KARANTÆNEFORHOLD 
De første par uger gik det okay, 
men nu er flere blevet arbejdslø-
se, fortsætter landelederen.  
”Mange nepalesere er i ka-
rantæne. Når de nepalesiske 
arbejdere vender hjem fra Indien 
skal de i 14 dages karantæne 
ved grænsen. Og hvis du ser 
karantæneforholdene… Åh, så 
er situationen virkelig slem! Der 
er ingen hygiejneartikler eller 
ordentlige toiletforhold. ”  
 
Sundhedsvæsenet i Nepal er 
i krise og har stort behov for 
hjælp, fortsætter Ujjwal:  
”De offentlige sygehuse har ikke 
nok udstyr til test og behandling. 
Og de private klinikker tager slet 
ikke patienter med COVID-19. 
Derfor støtter vi i alt 21 sund-
hedsposter i den afsidesliggende 
Karnaliregion og forsyner dem 
med masker, håndsprit, handsker 
og sæbe.”  
 
Sæbe har førsteprioritet: 
”Befolkningen i dette område har 
ikke for vane at vaske hænder 
efter toiletbesøg og inden de 
spiser. Så vi prøver at skabe 
opmærksomhed om hygiejne og 
uddeler sæbe og desinfektions-
midler til husstandene.”  
 
MISSION ØSTS EKSPERTISE  
KOMMER TIL GAVN 
Mission Øst målretter hjælpen 
til to distrikter i Karnali: Humla 
og Kalikot. I skrivende stund er 
6.416 husstande med omkring 
38.498 personer allerede nået.  
 
Mission Øst indgår i en klynge 
sammen med andre hjælpeor-
ganisationer under FN. På den 
måde kan hver organisation 
yde den hjælp, de er eksperter 
i. Mission Øst har ekspertise i 
netop vand, sanitet og hygiejne, 
og den kommer vel tilpas. Ujjwal 
Amatya arbejder hjemmefra 
som de øvrige medarbejdere på 
Mission Østs kontor i Kathmandu. 

Herfra kontakter han leveran-
dører og transport via telefon 
og e-mail. Og det er lykkedes at 
finde nogen, der kan transpor-
tere hjælpen op til de fattige 
landsbyer. ”Vi forsøger at finde 
transport, men ingen ønsker at 
tage afsted. For chaufføren kan 
ikke spise undervejs, fordi alle 
madstationerne på vejen er luk-
kede. Men vi har heldigvis fundet 
et transportselskab, som hjælper 
os og tager alle vores pakker 
med ud i felten.” 
 
HJÆLPEN NEDKASTES FRA FLY 
Skal man helt op i bjergene, hvor 
kun smalle bjergstier fører op 
til landsbyerne, foregår trans-

porten på æselryg eller med fly. 
Også det er lykkedes efter lange 
forhandlinger. ”Der er flyvefor-
bud, men staten har lov til at 
flyve, og her har vi heldigvis lige 
fået en aftale i hus, så vi nu har 
fløjet en sending hygiejneartikler 
op i bjergene. Vi bruger vores 
netværk, så godt vi kan,” smiler 
Ujjwal Amatya.
 
Men fremtidsudsigterne er dy-
stre. Hvordan vil Corona-smitten 
udvikle sig? Hvor mange vil lide 
af fødevaremangel i kølvandet?  
”Krisen er kun lige begyndt, og 
vi ved ikke, hvad der vil ske med 
et fattigt land som Nepal,” sukker 
han. 

SÅDAN ARBEJDER VI I NEPAL 
Mission Øst arbejder især i den fattige og afsidesliggende 
Karnali-provins i det nordvestlige hjørne af Nepal. På grund af 
begrænsede ressourcer satses især på to distrikter: Humla og 
Kalikot. Her modtager befolkningen oplysning og hjælpepak- 
ker med sæbe og hygiejneartikler. 6.416 familier med 38.496 
personer er allerede nået. Mission Øst støtter også 21 sund-
hedsposter med masker, håndsprit, handsker og sæbe. 

Familier i Sarkegad modtager oplysning og hygiejneartikler fra Mission Øst.

NR. 1 2020 |  MISSION ØST  |  11



Mission Øst uddeler hygiej-
nesæt til 13.498 familier 
med over 98.000 perso-

ner i det nordøstlige Afghanistan. 
22.960 personer har allerede 
modtaget hjælpen. Medarbejder-
ne oplyser om smittefaren ved 
COVID-19. Hjælpen er finansieret 
af DANIDA og den tyske rege-
rings afdeling for internationalt 
samarbejde. Den afghanske 
befolkning er meget lydhør og 
følger anvisningerne. Men under 
overfladen lurer den vedvarende 
konflikt mellem regeringsstyrker 
og oprørsgrupper. Det fortæller 
Zarrena Velasquez, der er Missi-
on Østs landeleder i Afghanistan. 

Oplysning, oplysning, oplysning 
skal forhindre smitte i Afghanistan

Af Svend Løbner, journalist

”Befolkningen i lokalsamfundene 
er meget modtagelige for vores 
oplysningskampagner. De ønsker 
at vide så meget som muligt om 
situationen og følger reglerne 
om social distance strengt. 
Regeringen erklærede tidligt 
begrænsninger i bevægelses- 
friheden og senere nedluknin-
ger og truede med store bøder 
ved overtrædelse. Derfor tager 
befolkningen nedlukningen al-
vorligt, selvom kampene mellem 
regeringsstyrker og ikke-statslige 
væbnede grupper fortsætter 
uformindsket og endda er inten-
siveret i nogle distrikter i landets 
nordøstlige del.”  

OPLYSNING  
MODVIRKER RYGTER 
Mission Øst har allerede gen-
nemført oplysningskampagner 
om Corona til 21.500 husstande 
i Badakhshan- og Takhar-pro-

HER UDDELES HJÆLPEN I AFGHANISTAN 
13.498 familier med over 98.000 personer i Badakhshan- og 
Takhar-provinserne bliver oplyst om COVID-19 og modtager 
hygiejnesæt for at modvirke smitten. I Badakhshan-provinsen 
modtager 1.100 fordrevne familier i Faizabad hjælpen. Det 
samme gør 4.070 husstande i provinsens landdistrikter. I 
Takhar-provinsen modtager 2.300 fordrevne familier i Taloqan 
hjælpen. Det samme gør 6.028 husstande i provinsens 
landdistrikter. 

vinserne. Der er brug for reel 
oplysning, fortæller Zarrena 
Vasquez: 
”Folk har en tendens til at spe-
kulere, når de ikke forstår, hvad 
der sker med dem. Det forstår 

Mission Øst uddeler hygiejnesæt til over 98.000 personer i de konfliktramte nordøstlige 
provinser. Oplysningskampagner modvirker rygtedannelse.

Mission Øst gennemfører en omfattende bevidstgørelsesindsats blandt lokalsamfund i Badakhshan- og Takhar-provinserne.
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man godt. Først betragtede 
mange afghanere virusset som 
”udlændingevirus”, men den 
opfattelse blev straks rettet, da 
de opdagede, at deres egne 
afghanske landsmænd faktisk 
bragte virusset med ind i landet 
fra Iran og Pakistan.” 
 
De afghanske myndigheder op-
rettede hurtigt COVID-19-udvalg 
i alle landets 34 provinser for at 
håndtere alle Corona-relaterede 
spørgsmål. Udvalgene fik straks 
trykt foldere og brochurer om 
smitten og sikrede, at også for-
drevne og hjemvendte flygtninge 
fik del i oplysningerne 
 
UDDELER BROCHURER  
Som supplement har Mission 
Øst gennemført en omfattende 
bevidstgørelsesindsats gennem 
distribution af oplysningsma-
teriale målrettet lokalsamfund i 
Badakhshan og Takhar. Fremover 
vil indsatsen blive udvidet til en 
offentlig oplysningskampagne 
ved hjælp af højttalere, plakater 
og bannere. Det sker under 
en kommende distribution af 
hygiejnekit til 13.498 husstande 
på landet og blandt fordrevne 
familier.  
 
Mission Øst har også trykt 5.000 
brochurer til uddeling på skoler 
i Badakhshan og yderligere 
1.500 brochurer til provinsens 
sundhedsvæsen. Derudover 
har Mission Øst skænket sæbe, 
masker og handsker til 200 
familier i Badakhshans Baharak- 
og Shohada-distrikter. Hjælpen 
deles ud af lokalmyndighedernes 
afdeling for kvinders anliggender. 
 
NEMT AT INDFØRE  
SOCIAL DISTANCE 
Hvordan bliver I modtaget, når I 
deler ud?  
”Befolkningen er meget forstå-
ende, når de bliver orienteret om 
vigtigheden af at følge reglerne 
for at forhindre smitten. De 
følger retningslinjerne for social 

distance strengt,” fortæller Zarre-
na Velasquez og uddyber: 
”At COVID-19-begrænsningerne 
omgående omfavnes af be-
folkningen skyldes kulturen for 
'purdah'. Adskillelsen af mænd 
og kvinder gør det nemt at 
indføre social distance.” 
 
Mission Østs kontorer i Kabul, 
Faizabad og Ishkishem i hhv. Ba-
dakshan og Takhar-provinsen er 
lukket og de fleste medarbejdere 
arbejder hjemmefra. Lige med 
undtagelse af dem, der går ud 
fra dør til dør med hjælpepakker 
og oplysning om smittefare og 
beskyttelse i forbindelse med 
Corona-pandemien. Personalet 
omdirigeres efter behov for 
at hjælpe med de planlagte 
uddelinger fra hus til hus i begge 
provinser.  
 
ALLE MEDABEJDERE  
ER BESKYTTEDE 
”Alle medarbejdere har fået 
træning i at forholde sig sikkert i 
forhold til smitten og er forsynet 
med det nødvendige beskyttel-
sesudstyr. Der er indkøbt masker, 
handsker og håndrensningsmid-
del til alt Mission Øst-personale, 
både i Badakhshan og Takhar. 
Ingen af vores medarbejdere har 
tilladelse til at bruge offentlig 
transport,” fortæller Zarrena 
Velasquez.  
 
Hvad er jeres største  
udfordringer?  
”Da de fleste virksomheder i lan-
det er lukket, er det svært at an-
skaffe vores COVID-19-tilpassede 
hygiejnesæt. Vi oplever allerede 
vanskeligheder med at sende 
forsyninger og dokumenter fra 
Kabul til Badakhshan og Takhar 
på grund af transportforbud fra 
en provins til en anden.  
 
Det er også svært at modtage 
varer fra udlandet, da der kun 
fem havne er åbne for import 
og eksport i hele Afghanistan,” 
slutter Zarrena Velasquez.

Teamet er klar til at køre ud med Coronaoplysning og hygiejneartikler.

Oplysning om beskyttelse mod smitte med COVID-19 bliver  
taget godt imod i hjemmene.

Radio med Corona-oplysning  
til 400.000 mennesker 

Mange afghanere kan ikke læse, men de hører radio. 
Derfor arbejder vi sammen med lokale radiostation-
er i to af de større provinser. I primetime sendes der 
hver time et indslag om, hvordan man beskytter sig 
selv og andre mod Corona-virus. Indslagene sendes 
på dari og uzbekisk og når ud til 400.000 personer 
i Takhar- og Badakhshan-provinserne.
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De mest sårbare får 
hjælp til hygiejne

Af Svend Løbner

Børn med handicap er særligt udsatte. Derfor prioriterer Mission Øst i Tadsjikistan at give 
oplysning og hygiejnesæt til familier med børn, som må døje med handicap.  
Familierne er taknemmelige for hjælpen. 

Corona rammer hårdt. 
Coronavirusset rammer 
mennesker i fattigdom 

dobbelt hårdt. Og for fattige 
familier med børn, som må døje 
med et handicap, er smitte med 
COVID-19 næsten ubærlig. 
 
Derfor – så snart Corona- 
epidemien spredte sig globalt – 
gik Mission Øst med samarbejds-
partner i Tadsjikistan i aktion 

Af Svend Løbner, journalist 

for at beskytte de mest sårbare: 
Børn med handicap. 
 
Mission Øst samarbejder med en 
lokal organisation, som rejser fra 
landsby til landsby og opsøger 
de sårbare familier, underviser 
dem om, hvordan de beskytter 
sig mod Coronasmitten, og ud-
deler informationsmaterialer og 
hygiejneartikler i form af sæbe 
og desinfektionsmiddel.  

INFORMATION ER I HØJ KURS 
Samtidig udstyres de i alt 17 
sundhedsklinikker og fem reha-
biliteringscentre, som Mission Øst 
støtter, med masker, handsker 
og håndsprit ved alle indgange, 
så alle har mulighed for at holde 
deres hænder rene. 
Information står i høj kurs i de 
afsidesliggende områder. De 
følger med i radio og på tv, men 
ved ikke, hvad de skal gøre for at 

beskytte sig. Informationsmateri-
alet skaber tryghed: 
”Folk siger: Wow! Dette informa-
tionsmateriale har vi ikke selv råd 
til at lave. Det er meget brugbart. 
Vi modtager mange spørgsmål, 
ikke bare fra vores ansatte, 
men også de mennesker, som 
besøger os i klinikkerne. De er 
meget glade,” fortæller Mission 
Østs programchef i Tadsjikistan, 
Dilorom Ashurova. Mission Østs 

Viden bliver handling, når befolkningen får oplysning om COVID-19. Her lærer en kvinde at spritte hænderne af for at undgå at smitte andre.
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SÅDAN UDDELES HJÆLPEN I TADSJIKISTAN 
Mission Øst samarbejder med den lokale organisation 
Zarshedabonu, som uddeler informationsmaterialer og 
hygiejneartikler til familier med børn med handicap, så de kan 
beskytte sig og minimere risikoen for smitte. Medarbejderne 
underviser dem i grupper på 3-5 familier. Kan forældre og 
børn ikke komme, tager medarbejderne ud på hjemmebesøg.
Mission Øst støtter fem rehabiliteringscentre, som modtager 
hygiejneartikler, så de kan desinficere korrekt og fungere 
så sikkert som muligt. 17 lokale sundhedsposter modtager 
samme forsyninger, så de kan fortsætte med at levere sund-
hedsydelser til den lokale befolkning sikkert.

mål er foreløbig at nå ud til 
6.930 personer med hjælpen. 
2.270 er allerede nået. 
 
HENTER SKJULTE BØRN  
FREM I LYSET 
Mission Øst har i 20 år kæmpet 
for rettigheder for mennesker 
med handicap i Tadsjiikistan 
- især børnene. Gennem den 
lokale partnerorganisation 
Zarshedabonu er det lykkedes 
at ”finde” børn med handicap, 
som ellers blev skjult i hjemmene 
af frygt og skam, få dem frem 
i lyset og støtte deres familier 
med juridisk rådgivning, handi-
capregistrering, samt terapi og 
genoptræning til børnene. 
"Børn med handicap er meget 
sårbare. Derfor prioriterer vi 
at støtte disse familier med 
oplysning og hygiejneartikler," 
fortæller Dilorom Ashurova.  
"Og familierne er enormt glade 
og taknemmelige. Nu kender de 
symptomerne på COVID-19, hvad 
man skal gøre, og hvem man skal 
kontakte. Der er blandt andet 
telefonnummer til en hotline." 
 
BØRN ER GODE  
TIL AT EFTERLIGNE 
Hvordan sikrer I at også børn 
med handicap forstår, hvad det 
drejer sig om? 
"Børnene er rigtigt gode til at ef-
terligne det, de ser, når vi er ude 
og informere i hjemmene. Når 
instruktøren forklarer forældrene, 
at de skal have god håndhygiej-
ne og vejleder dem trin-for-trin, 
hvordan man skal vaske sine 
hænder, følger børnene med og 
gør det samme. Børnene har na-
turligvis forskellig kapacitet, men 
når forældrene ved, hvordan de 
skal holde god hygiejne, kan de 
forklare det for deres børn." 
 
Dilorom Ashurova kommer lige 
fra et besøg på et rehabilite-
ringscenter, hvor Mission Øst 
og Zarshedabonu oplyste om 
Coronabeskyttelse og uddelte 
hygiejnesæt. 

"Jeg kunne se, at børnene 
forstod forskelligt. Der er 15 
børn fra 3-12 år på centret med 
forskellige udfordringer. Nogle 
forstod, mens andre havde 
sværere ved det. Men de børn, 
der har sværest ved at forstå 
det, interagerer typisk heller ikke 
med andre end deres forældre 
og vil derfor ikke være i risiko 
for at blive smittet eller sprede 
smitte, hvis forældrene tager 
forholdsregler."  
 
STØTTEGRUPPER  
OG HJEMMEBESØG 
Mission Øst og Zarshedabonu 
har oprettet støttegrupper for 
forældrene.  
"Der er over 200 børn med 
handicap, så vores partner 
Zarshedabonu har besøgt sund-
hedsposter, hvor de samler 3-5 
forældrepar, underviser og giver 
dem hygiejnesæt og informati-
onsmaterialer om COVID-19. Hvis 
forældrene eller børnene ikke har 
mulighed for at komme, tager de 

ud til deres hjem og giver dem 
materialet.  
Myndighederne i Tadsjikistan er 
ved at udarbejde en nøduddan-
nelsesplan, som træder i kraft, 
hvis skolerne bliver nødt til at 
lukke, og folk skal i hjemmeka-
rantæne. Så kan undervisningen 
fortsætte online og på tv.  
World Food Program sørger for, 
at børnene fortsat får skole-
måltider, som bliver uddelt i 
hjemmene.

Information om, hvordan man kan beskytte sig mod smitte med COVID-19, skaber tryghed blandt befolkningen i 
Tadsjikistan.

”Børnene er rigtig 
gode til, at efterligne 
det, de ser, når vi er 
ude og informere i 
hjemmene"

Dilorom Ashurova, programchef
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Jeg har det rigtigt dårligt 
med ikke at kunne komme 
afsted. Lige inden nedluk-

ningen i marts havde jeg planer 
om rejser til Libanon, Syrien, Irak 
og Tadsjikistan. De rejser er alle 
sammen blevet udskudt.” 
 
Det fortæller Mission Østs ge-
neralsekretær Kim Hartzner, der 
har siddet i hjemmekarantæne i 
Holte i over en måned.  
 
Som generalsekretær er han 
spydspids for organisationen og 
skal derfor have førstehånds-
kontakt med både donorer og 
medarbejdere herhjemme og 

Kim Hartzner:  
’Jeg elsker det direkte 
møde ude i felten’
Hvordan er man generalsekretær i en Coronakrise? Vi har spurgt Kim Hartzner, - der ligesom 
øvrige Mission Øst-medarbejdere - har arbejdet hjemme under Corona-krisen.

samarbejdspartnere og modta-
gere ude i felten.  
 
Hvordan holder du kontakt?  
”Det gør jeg via vores medar-
bejdere, som sender billeder, 
rapporter og opdateringer om, 
hvad de laver og oplever i mødet 
med modtagerne. Men jeg føler 
en vis afstand, for jeg har det 
bedst med at se resultaterne 
med egne øjne.  
 
Hvordan er det gået på det 
digitale hovedkontor? 
”Vi har været meget rappe til 
at få tingene op at køre. Der gik 
ikke mange dage, før alle vores 

data var tilgængelige, og vi 
kunne mødes online på kryds og 
tværs i hele organisationen. Vi 
kender hinanden godt og sam-
arbejdede allerede godt inden 
nedlukningen. Så vi har kunnet 
tage den faglige rutine og faglige 
diskussioner og debatter, selvom 
vi sidder hjemme i vores stuer.”  
 
Og donorerne? 
”Jeg har siddet til møde med 
udviklingsminister Rasmus 
Prehn, hvor generalsekretærer 
fra samtlige ngo’er i Danmark 
med rammeaftale med Danida 
var til stede. Her fik jeg lejlighed 
til at fortælle, at vi var i fuld sving 

Tekst og foto af Svend Løbner

med at dele desinfektionsmidler 
ud og information om, hvordan 
man beskytter sig. Og at vi sag-
tens kunne bruge 24 millioner i 
den akutte krise.” 
 
Hvad sagde du til ministeren? 
”Jeg appellerede til, at regerin-
gen stiller penge til rådighed her 
og nu, fordi de lande, vi arbejder 
i, er klædt meget dårligere på, 
end vi selv er. Når pandemien 
begynder at eksplodere i de 
fattige lande, vil det få helt 
uoverskuelige konsekvenser. Det 
er et spørgsmål om liv eller død 
for rigtig mange mennesker.” 
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Tak for opringningen. Det er meget ensomt at arbejde fra hjem-
mekontor, skriver Felicitas Flörchinger på Skype. Felicitas leder 
Mission East Deutschland, der er Mission Østs kontor i Berlin. 

 
Men hun opholder sig lige nu i en landsby tæt ved Malaga i Spa-
nien. Her var hun på ferie, da Corona-pandemien brød ud, og 
blev rådet til at blive dernede for ikke at blive smittet i fly og 
lufthavne. Ud over en fantastisk havudsigt er arbejdsdagen 
ikke meget anderledes end hjemme i Berlin. 
"Jeg har i forvejen kontakt med ministerier og donorer via 
e-mail, telefon og Skype. Min opgave er også at lobbye og 
netværke, og det er en udfordring, når man ikke kan møde 
mennesker ansigt til ansigt," fortæller hun. 
Felicitas Flörchinger leder et lille team på tre personer. Allere-
de sidst i februar gav hun dem lov til at arbejde hjemmefra, så 
de ikke skulle risikere smitte i tog, metro, sporvogne og busser. 
En gang om ugen holder de møde over Skype, hvor de hører til 
hinandens velbefindende og koordinerer den kommende uges 
opgaver.  
"Vi har det alle sammen godt," fortæller Felicitas. "Spanien har indført 
strenge restriktioner. Man må kun gå ud, når man skal på apotek, til læge 
eller handle det allermest nødvendige." 

Felicitas Flörchinger: Vi lobbyer digitalt

Det er svært, det bremser os, men det går an – og vi lærer af det. Sådan 
vurderer programdirektør Peter Drummond-Smith arbejdssituationen i 
Mission Østs operative hovedkvarter i Bruxelles. Herfra koordineres 

den humanitære indsats gennem landekontorer og samarbejdspart-
nere i otte arbejdslande. Alle medarbejdere arbejder hjemme og 
bruger mindst 10 timer om dagen foran computeren.  
 
"Det er ret specielt at bruge badeværelset som kontor de 
første tre uger af nedlukningen. Nu har jeg indrettet mig i et 
lille kammer bagest i huset, som vores søn bruger, når han 
er hjemme på besøg," fortæller Peter Drummond-Smith. 
Hjælpearbejdet i Mission Øst fortsætter, selv om det betyder 
meget hårdt ekstraarbejde at omstille indsatsen, så den 
møder de aktuelle behov for virusbeskyttelse.  
"Det har været en stor opgave at rette vores programmer til 
og skaffe de nødvendige materialer for at imødegå behovene 
i forbindelse med COVID-19. Det er en stressende proces for 
alle."  
Peter Drummond-Smith savner den personlige kontakt med 
medarbejdere og de netværk, han samarbejder med." 
Men mest går det ud over vores personale ude i felten. Mange af 
dem er isoleret fra deres familier på grund af nedlukning og befinder 
sig måske i storbyer uden noget personligt netværk." 

Peter dirigerer hjælpeindsats fra badeværelset

NR. 2 202O |  MISSION ØST  |  17



Når verden  
går op og ned

Af Karen Bendix, kommunikationschef 
Foto Michael Schmidt

Alt går op og ned i de 
nepalesiske bjerge. Byerne 
er bygget som trappetrin 

ind i bjerget, hvor man kommer 
fra et hus til et andet på stiger 
med trinnene hugget ind i en 
træstamme.  
 
Bønderne, der hyrder deres 
kvæg i bjergene bevæger sig op 

og ned ad kvægstier i sten og 
klippestykker, der ruller, skrider 
og er glatte i regn og snevejr.  
Når ens bevægelsesmønster er 
vertikalt i stedet for horisontalt, 
og a til b er op og ned, er det 
at have en deform fod eller 
andet fysisk handicap en daglig 
udfordring.  
 

EN SPLINT I FODEN  
ENDTE SOM DEFORMITET 
Amarsingh bor i landsbyen The-
he i Nepal, ligesom sine forældre 
og bedsteforældre. Som barn 
trådte han på en torn, der klemte 
på nogle nerver i foden og 
benet. Såret blev ikke behandlet, 
da der ikke findes læger eller 
sygeplejerske i miles omkreds. 

Så Amarsingh lå i sengen i flere 
måneder med et hævet ben, 
han ikke kunne støtte på. Han 
indså efterhånden som foden 
ikke helede, at han ville leve med 
et handicap resten af sit liv, og 
derfor ikke længere kunne løbe 
rundt og lege med de andre 
børn. Eller drive kvæget på græs 
i bjergene i samme omfang som 

Amarsingh har ud over sit kvæg et lille stykke jord, som han bruger som køkkenhave, så han og familien kan blive selvforsynende med egne grøntsager. 
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sine forfædre havde gjort det. 
Og som hans venner gjorde.. 
 
DRILLERIER OG UDSKAMNING 
Han oplevede også, hvordan 
hans venner pludselig begyndte 
at opføre sig anderledes over for 
ham. 
”De andre børn jeg tidligere 
havde leget med begyndte at 
drille mig og kaldte mig krøbling 
og andre grimme ord. De drillede 
mig også med, at vi ikke havde 
råd til at tage mig til lægen,” 
fortæller Amarsingh, der boede 
med sin mor og sin storebror.  
”Min far døde før jeg blev født, 
så der var kun min mor og min 
bror. Min mor elskede os højt, 
og passede mig, mens jeg lå i 
sengen. Men hun havde hverken 
tid eller penge til at gøre noget 
ved min situation.” 
 
BANGE FOR  
ALDRIG AT BLIVE GIFT 
Da Amarsingh skulle giftes var en 
af hans bekymringer, at han ikke 
ville kunne finde en kone pga. 
sin deformitet. For når han både 
kom fra en fattig familie med en 
enlig mor og ikke havde samme 
arbejdskapacitet som andre 
uden et handicap, var han bange 
for, at ingen ville have ham. Men 
heldigvis fandt han sin kone, som 
han har to børn med og er rigtig 
glad for.  
 
SØN FALDT NED FRA ET TAG 
En af Amarsings sønner faldt ned 
fra et tag fra skolens toilet, da 
han var 12 år, og fik påført sig et 
permanent handicap i hånden 
og armen. Det har givet ham 
besværligheder med at spise, 
arbejde i køkkenet og i marken. 
Amarsingh blev bekymret for, 
hvordan familien skulle kunne 
klare to personer i familien med 
handicap. Men sønnen blev 
screenet af skolen HEAD (én af 
Mission Østs lokale partnere i 
området), hvor han nu bor og 
uddanner sig – for hovedet er 
der ikke noget galt med. Det er 

Amarsingh virkelig glad for: 
”Jeg kan ikke gøre så meget ved 
min egen situation. Jeg er ved at 
være gammel og har ikke anden 
fremtid end her i Thehe. Men det 
har min søn, og jeg vil gøre alt 
for at hjælpe ham til at få en god 
fremtid." 
 
KVÆG OG KØKKENHAVE 
Ud over sit kvæg har Amarsingh 
også et lille stykke jord, som han 
bruger som køkkenhave. Gen-
nem et af Mission Østs projekter 
med at hjælpe bønder til at blive 
selvforsynende, har han fået 
mulighed for at dyrke sine egne 
grøntsager. Kvæget bruger han 
til at trække sin hjemmelavede 
træplov, når jorden skal klargøres 
til såning.  
 
UDFORDRINGER  
MED HANDICAP 
Der er rimelig mange udfordrin-
ger for et menneske som Amar-
singh med et fysisk handicap, 
når man skal forsørge en familie 
i barske omgivelser, hvor man 
dagligt bevæger sig rundt på 
de stenede stier op og ned ad 
bjergene med en deform fod og 
hyrde kvæget.  
 
”Det er vanskeligt at gå op og 
ned ad bjerget for at græsse 

kvæg, men jeg har ikke noget 
valg, jeg må gøre det! Jeg 
har også en køkkenhave, som 
jeg pløjer og sår, så vi kan så 
grøntsager og forsørge familien,” 
fortæller Amarsingh, der prøver 
at klare sig, trods sit handicap. 
Men også er realistisk om det 
han ikke kan, som fx at danse 
den traditionelle nepalesiske 
dans, man danser i Thehe, slutter 
han med et smil.

”Det er vanskeligt at gå op og ned ad bjerget for at græsse kvæg, men jeg har ikke noget valg;  
jeg må gøre det,” fortæller Amarsingh.

”Jeg vil gøre alt for at 
hjælpe min søn  
til at få en god  
fremtid!”

Amarsingh fra landsbyen Thehe 
i Nepal
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Inklusion: Nu kan  
Arshak tale og skrive

Af Ulla Saunte, kommunikationsmedarbejder

Alle hjælpeorganisationer 
har en drøm om en dag at 
gøre sig selv overflødige.  

At nå dertil hviler især på én af-
gørende forudsætning: at lokale 
myndigheder og civilsamfund 
tager over, hvor organisationen 
slipper.  
I den henseende nærmer vi os 
vores mål i Armenien, takket 
være en bevilling fra CISU og 

det ihærdige arbejde, vores man-
geårige lokale partner, Bridge of 
Hope, lægger for dagen.  
 
Bridge of Hope har nemlig ud-
viklet en pædagogisk model for 
inklusion af børn med handicap 
og særlige behov. Modellen 
ventes udrullet på tværs af det 
armenske skole- og uddannel-
sessystem.  

FRA OPBEVARING  
TIL UDDANNELSE 
En af dem, der har mærket 
modellen på egen krop, er 
Arshak på syv år. Han havde et 
talehandikap og blev som tusin-
der af andre armenske børn med 
handicap anbragt på ”specialsko-
le”. Det er et pænere ord for de 
opbevaringsanstalter, hvor man 
traditionelt har skaffet børn med 
handicap af vejen. Men Arshak 
blev flyttet over på en almindelig 
folkeskole takket være Mission 
Østs inklusions-program for 65 
skoler i Yerevan. Her var lærerne 
blevet trænet i inkluderende 
undervisning, der har til hensigt 
at give selv børn med handicap 
eller særlige behov mulighed for 
at tilegne sig det almene pen-
sum i den armenske folkeskole. 

"ARSHAK KALDER MIG MOR" 
I dag kan Arshak både tale og 
skrive og behøver ikke længere 
være bange for at blive mob-
bet, fortæller hans mor Anush: 
”Før blev mine børn mobbet på 
grund af deres taleproblemer. På 
specialskolen sagde Arshak ikke 
et ord. I dag er jeg så glad for, at 
Arshak er begyndt at tale og er 
begyndt at kalde mig ‘mor’.” 
 
Arshaks nye klasselærer stem-
mer i: ”I begyndelsen kunne Ars-
hak hverken tale eller skrive. Han 
var aggressiv over for de andre 
i klassen. I dag er han begyndt 
at skrive bogstaver og tal og kan 
sige flere og flere ord.” 
 
I Arshaks nye klasse er der fire 
andre børn som også har tale-

På baggrund af to omfattende pilotprojekter 
i Armenien har Mission Østs lokale partner 
udviklet en pædagogisk model for inklusion 
af børn med handicap og særlige behov. 
Modellen anerkendes nu på øverste politiske 
niveau som ny standard for det nationale
 undervisningssystem.

I dag kan Arshak både tale og skrive og behøver ikke længere være bange for at blive mobbet, fortæller hans mor.
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vanskeligheder. På hele skolen er 
der 25 børn med handicap eller 
særlige behov ud af et elevtal på 
283. De betragtes nu ikke læn-
gere som klinisk syge afvigere, 
men som mennesker, der trods 
særlige behov har potentialet til 
at tilegne sig den samme viden 
som deres jævnaldrende, blot de 
får den rette støtte af lærere og 
pædagoger.  
 
DET HELE STARTER  
MED LÆRERNE 
Og det hele starter netop med 
lærerne. Derfor har Mission Østs 
to-årige projekt netop rettet 
sig mod lærere, undervisere og 
pædagoger. I alt har 2878 lærere 
og 409 specialister på 65 skoler 
modtaget træning i inkluderende 
undervisning.  
Derudover har projektet facilite-
ret oprettelsen af fire regionale 
centre, der tilbyder specialise-
ret rådgivning i inkluderende 
pædagogik.  
Endelig har en væsentlig kompo-
nent i projektet været inddragel-
sen af forældrene til børn med 
handicap eller særlige behov, 
som f.eks. Arshaks mor. Omkring 
780 forældre har modtaget 
oplysning om deres børns ret-
tigheder og kan derfor holde øje 
med, at skolen inkluderer deres 
børn i undervisningen. Foræl-
drene bliver også klædt på til at 
arbejde politisk for øget inklusion 
og accept af børn med handicap 
og særlige behov.  
 
ALLE BØRN LÆRER  
PÅ LIGE FOD 
Arshaks lærer fortæller her, 
hvordan hun i den daglige 
undervisning føler sig bedre 
rustet til at inkludere børn med 
særlige behov efter den træning 
i inklusiv undervisning, hun selv 
har modtaget:  
”Der er fire børn med særlige 
behov i min klasse, og der er det 
min opgave at sørge for at alle 
børnene tager del i læringen på 
lige fod. Det er ikke nemt, men 

det lykkes mig faktisk nogenlun-
de at inkludere alle ved hjælp 
af forskellige undervisningsme-
toder.” 
 
MODEL SÆTTER STANDARD 
Mission Østs to-årige projekt 

AKUT BEHOV FOR ET INKLUDERENDE SKOLESYSTEM 
Ud af Armeniens 3 millioner indbyggere er der over 205.000 personer med handicap. Heraf er 
8.000 børn. I hovedstaden Yerevan er der godt 61.000 personer med handicap, hvoraf over 2.500 
er børn i skolealderen. 1 ud af 4 børn med handicap går ikke i skole. Kun 260 ud af 1.450 almin-
delige skoler i Armenien tilbyder inkluderende undervisning. 90 procent af de almindelige skoler er 
utilgængelige for børn i kørestol. Kilder: UNICEF (2012), Nationale statistikker (2016)

Lærerne er oplært i at inkludere børn med handicap i undervisningen. Her er Arshaks klasseværelse. 

Arshak er nu inkluderet i klassen. Her ses han til venstre sammen med klassekammerater.

hjælper den armenske regering 
med at realisere ambitionen om 
et fuldt inkluderende nationalt 
skolesystem i 2025, det såkaldte 
- Universal Inclusive System of 
Education (UISE). Det armenske 
undervisningsministerium har 

sammen med de 65 skoler og 
landets lærerseminarium og 
Yerevan Kommune forpligtet sig 
til at gøre UISE-modellen til stan-
dard på tværs af det armenske 
uddannelsessystem.
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’Jeg har set Mission Øst  
hjælpe de mest sårbare’
Af Svend Løbner 
 
Manuel Vigilius fulgte Mission Øst ved nødhjælpsuddeling 
i Armenien i 1994. ”Jeg er tryg ved den måde, Mission Øst 
arbejder på,” siger han.
 
"Jeg har et godt kendskab til Mission Østs aktiviteter og er tryg ved 
den måde, Mission Øst arbejder på. I arbejder professionelt med at 
identificere, hvordan I bedst når dem, der har mest brug for det. 
Sådan beskriver Manuel Vigilius Mission Østs hjælpearbejde, og derfor 
har han valgt at støtte fast. Manuel Vigilius er uddannet journalist 
og arbejder i dag som kommunikationschef i COWI. Han er gift med 
Rikke, som han har tre børn sammen med."

Hjælp til dem, der lider mest
Der er en helt særlig grund til at Manuel Vigilius begyndte at støtte 
Mission Øst: ”Tilbage i 1990’erne var jeg med Mission Øst på en 
tur til Sydarmenien som journalistpraktikant på Kristeligt Dagblad. 
Jeg dækkede Kim Hartzner og Mission Øst i færd med at uddele 
nødhjælp og fik et godt og dybt indtryk af, hvordan man sikrede at 
de, der havde allermest brug for det, fik hjælp.  

Ikke i de forkerte lommer
Manuel Vigilius lagde især mærke til, at hjælpen fra Danmark og EU 
blev forvaltet forsvarligt: ”Pengene landede ikke i de forkerte lommer, 
men blev omsat til fødevarepakker til de allermest nødlidende,” 
fortæller han og pointerer: ”Jeg kan huske, at I gik meget  
langt for at de, der havde allermest brug for  
hjælpen, også fik den.

"Det var i årene efter at Mission Øst i 1992 havde sendt et helt 
felthospital fra Danmark til Armenien og etablerede hospitalet 
”Denmark” i Sydarmenien." 

Livets gave
Men hvad får ham til at tænke ud over sig selv for at hjælpe 
andre mennesker?  
”Jeg kom ind i verden alene fordi nogle mennesker og i sidste ende 
Gud gav mig livets gave. Sådan en gavmildhed, som jeg har oplevet, 
kunne jeg godt tænke mig at have mere af. Jeg kan i hvert fald 
handle som om, jeg er gavmild i et eller andet omfang!”

Giverglæden varer ved
”Jeg synes også, at jeg er privilegeret over at leve i et land, hvor vi 
tjener så styrtende mange penge og ikke mangler noget som helst. 
Jeg har glæde af at købe en god flaske vin, gå ud og spise og have 
et sommerhus. Men den glæde går over. ”Glæden ved at give andre 
noget at spise eller en mærkbar forbedring i andres tilværelse, det 
er en glæde, der varer ved. Den glæde ligger dybere og bunder i, at 
gaven giver mening, idet den gør en positiv forskel for andre.”

Rikke og Manuel Vigilius oplever 
giverglæde ved at støtte Mission Øst. 
(Privatfoto)
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Vidste du, at...
 
*  Hvis du støtter via Betalingsservice, er det billigt og nemt - både for dig og Mission Øst.  
    Vi kan sende endnu flere penge til fattige, flygtninge og fordrevne, når vi sparer omkostninger til administration. 
 
*  Du kan få GRATIS hjælp til dit testamente, hvis du støtter Mission Øst. Sæt ord på din gode vilje og få råd til at sikre dine  
    arvinger bedst muligt. Læs mere på www.missioneast.org/arv 
 
*  For kun 50 kr. om året kan du blive medlem. Dit medlemskab viser de offentlige puljer, at Mission Øst er forankret i den danske     
   befolkning. Det øger chancen for at modtage mange millioner kroner i støtte. Læs mere på www.missioneast.org/medlem 
 
*  Med et gavebrev giver du en fast donation pr. år i 10 år. Der er fuld fradragsret. Læs mere på www.missioneast.org/giv-en-gave 
 
Ring til os på tlf.: 39 61 20 48 eller skriv os en mail på admin@missioneast.org.  
Vi vil meget gerne høre fra dig og sidder altid parat til at svare på spørgsmål.

Mission Øst holder  
årsmøde d 21. juni 2020
Mission Østs årsmøde er flyttet fra 31. maj til søndag 
den 21. juni og finder sted i Hillerød mellem kl. 15.00 
og 18.00. Mødet er flyttet fra maj til juni af hensyn 
til Corona-regler. Tilmelding vil hjælpe os med 
planlægningen.

Årsmødet finder sted i Alive Kirken, Slangerupgade 
56, 3400 Hillerød. Der er håndsprit ved indgangen og 
gulvmarkering, så vi kan holde afstand til hinanden. 
 
På årsmødet vil vi fortælle om hjælpearbejdet rundt 
omkring i verden og alle de flotte resultater, vi 
sammen har opnået i 2019. Vi vil også fortælle sidste 
nyt om akut nødhjælp i forbindelse med COVID-19. 
Lige nu overlever tusindvis af sårbare familier på 
grund af beskyttelsesudstyr, hygiejneartikler og 
fødevarepakker fra Mission Øst.  
 
Årsmødet er åbent for alle. Medlemmer, der har betalt 
medlemsgebyr 1. marts 2020, har stemmeret. Vi vil 
begrænse os til det maksimalt tilladte deltagerantal.  
Vi vil derfor meget gerne have din tilmelding på e-mail 
admin@missioneast.org eller telefon 39 61 20 48.
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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. 700 kr. 1.050 kr. Frivilligt beløb:_____

MÆRK BETALINGEN: LIV

Først Corona - nu truer sultkatastrofen! 

SEND NØDHJÆLPSPAKKER NU
En katastrofe er ved at 
udvikle sig i Libanon, 
Syrien, Irak, Nepal og 
Afghanistan. Tusinder af 
fattige og udsatte men-
nesker risikerer at sulte, 
hvis vi ikke reagerer 
øjeblikkeligt.

Mission Øst er til stede 
i de allerværst ramte 
områder og arbejder på 
højtryk med at få nød-
hjælpspakker afsted og 
distribueret. Det er et 
kapløb med tiden. Hver 
pakke kan redde liv. 

Din hjælp er afgørende!

Mobile Pay 
26437

Netbank 
3170 - 0010 91 8030

Dankort 
www.missioneast.org/liv

MÆRK BETALINGEN: LIV 
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