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Forsidefoto
I august delte Mission Øst fødevarehjælp 
ud til befolkningen i en landsby i udkanten 
af Mosul, der tidligere havde været besat 
af Islamisk Stat. Nu hjælper vi endnu fl ere 
sårbare familier til at klare sig gennem 
vinteren. Foto: Michael Schmidt.
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TEMA: På et børnecenter i Kirkuk kan 
børnene tale ud om krigens traumer.

16
ARMENIEN: Lusines dårlige syn behøver 
ikke at være en hindring for skolegang, 
når blot lærerne ved, hvad de skal gøre. 

BANGLADESH: Zohrab og hendes lille 
da� er Amira må� e fl ygte fra soldater 
gennem junglen for at nå i sikkerhed i 
Bangladesh. I lejren får de hjælp til at 
holde sig raske. 
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Mission Øst hjælper udsa� e mennesker og stø� er 
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, Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan. Mission Øst 
modtager økonomisk stø¢ e fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, EU og FN. Vi er certifi ceret 
af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af CHS Alliance.  Mission Øst følger Røde Kors' Code 
of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

Re� else
Ved en fejltagelse er vi kommet til at skrive det for-
kerte årgangsnummer i de seneste seks magasiner. 
Det første Mission Øst-magasin udkom i 1992, og 
2017 er derfor 26. årgang. Vi beklager fejlen. 

Navne på personer under 18 år er blevet 
ændret for at besky	 e børnenes identitet. 
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Millioner af mennesker verden over lever i 
skyggen af krig eller konfl ikt. Bag de enorme 
tal gemmer der sig menneskeskæbner, som 
fortjener at blive fortalt.

Når vi i Mission Øst hjælper 
mennesker, der har kri-
gen som livsvilkår, får vi 

indblik i nogle barske skæbne-
fortællinger. I de� e magasin 
kan du blandt andet læse om 
Leila og hendes børn, der i to 
år levede som fanger under 
Islamisk Stat. Leila og hendes 
mand, Hassan, ved stadig ikke, 
hvor tre af deres børn er blevet 
af. Vi bringer også historien om 
Shamil og hans da� er Rufaa, 
der levede i bomberegn under 
kampene om deres by Mosul. 

USKYLDIGE MENNESKER 
AF KØD OG BLOD 
Det er ikke kun i Irak, at krigen 
hærger. Afghanistan har i årtier 
været ramt af krig og konfl ikt. 
Det er let at miste håbet for den 
ustabile region, men vi må ikke 
glemme, at der bag negative 
nyhedsoverskri� er gemmer sig 
rigtige mennesker af kød og 
blod, hvis højeste ønske er at 
kunne leve en tilværelse uden 
frygt og nød. Her hjælper vi 
mennesker som den 76-årige 
Alim Khan, der sammen med 

sin familie må� e fl ygte fra sin 
landsby under kampe i februar. 
Så snart kampene er drevet 
over, kan de vende hjem. Indtil 
da hjælper vi dem med rent 
drikkevand, så de ikke bliver 
ramt af smitsomme sygdomme, 
og som du kan læse på side 12-
13, er taknemmeligheden stor.  

VI MÅ IKKE MISTE HÅBET 
Vi fortæller disse historier for 
at give dig som læser og stø� e 
et indblik i, hvad det er for 
nogle mennesker, vi sammen 
hjælper. Det er til tider barskt, 
men o� e er der også lys i mør-
ket. Det kan vi blandt andet se 
på børnecentrene i Irak, hvor 
børn får livsgnisten tilbage i 
øjnene, selvom de lever med 
traumer i en usikker tilværelse 

på fl ugt. Undervisningen og de 
trygge rammer skaber håbet 
om en fremtid for disse børn. 

Vi siger derfor af hjertet tak for 
din stø� e til, at vi kan ændre 
skæbnen til det bedre for disse 
mennesker i krigens skygge, 
særligt her i den kolde vintertid. 

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær 

På Mission Østs børnecentre – som her i Nazrawa-
lejren i Irak – får børnene livsgnisten tilbage. 

Foto: Michael Schmidt  Et lys i mørket 
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Søndag 3. august 2014 er 
en dag, alle Iraks yezidier 
husker med stor smerte. 

Det var den dag, Islamisk Stat 
(IS) rykkede ind i Sinjar-områ-
det og indledte et folkedrab 

Yezidi-familie 
mangler tre børn

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation

mod det lille religiøse mindre-
tal. Mænd og drenge blev myr-
det, mange kvinder og piger 
blev taget til fange og senere 
voldtaget og gjort til slaver.

Midt i de�e kaos flygtede tusin-
der af yezidier op på Sinjar-bjer-
get – heriblandt kvinden Leila 
med o�e af sine i alt ni børn. 
Hendes mand, Hassan, blev i 
deres landsby for at kæmpe mod 
de fremrykkende IS-krigere. Der 
skulle gå næsten to år, før de så 
hinanden igen. 

På vej op ad bjerget blev 
familien, med undtagelse af 
Hassan, taget til fange af IS – 
eller Daesh, som den ekstremi-
stiske bevægelse kaldes i Irak. 
Det blev begyndelsen til et 20 
måneder langt fangenskab, 
der bragte dem rundt i det 
nordlige Irak og helt ind i Syri-
en. Imens må�e Hassan opgive 
at kæmpe videre hjemme i 
landsbyen, men det lykkedes 
ham at komme væk og slu�e 
sig til de kurdiske styrker, der 
bekæmper IS. 

SOM ET FÆNGSEL
”De tog os til forskellige steder 
i Irak. Vi tilbragte f.eks. en nat 
i byen Tal Afar, hvor vi hørte 
skud, og børnene blev meget 
bange. Vi var også i et fængsel 
i Badush nær Mosul, hvor vi 
blev i o�e dage. Så var vi i 
en landsby nær Tal Afar i fire 
måneder. Hver familie blev an-
bragt i et hus, det var lige som 
et fængsel, og vi var omringet 
af Daesh-folk,” fortæller Leila.

Vi vidste ikke, om vi 
nogensinde ville kom-
me hjem. En dag kom 
de med mange knive 
og sværd og sagde, at 
de ville slå os ihjel.”
Leila, tidligere fange hos Islamisk Stat 

Om fangenskabet siger hun, 
at nogle IS-krigere opførte sig 
nogenlunde ordentligt, mens 
andre af dem var onde og kun-
ne finde på at slå selv mindre 
børn. Kosten var elendig, de fik 
ris, hvor der o�e var insekter i. 
Og ikke mindst unge kvinder fik 
en grusom behandling. 

”De blev skilt ud fra de andre. I 
Tal Afar var der et stort marked 
for piger og kvinder, de blev 
fragtet derhen i busser og solgt 
som slaver. Selv folk, der ikke 
tilhørte Daesh, kom og købte 
dem.”

Medlemmerne af en yezidi-familie i det nordlige Irak blev på brutal 
vis adskilt fra hinanden på grund af Islamisk Stats hærgen. Tre af 
børnene har familien ikke hørt fra i over to år. Enten er de stadig i 
fangenskab, eller også er de døde. 

Leila sidder her med fire af sine døtre. De slap fri fra fangenskabet hos  
Islamisk Stat i 2016, mens tre af hendes børn stadig savnes. 
Foto: Michael Schmidt
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Leila fortæller sin historie, 
mens hun sidder uden for sit 
telt i Sardashte-lejren på Sin-
jar-bjerget, hvor tusinder af ye-
zidier fortsat opholder sig. Her 
har familien været et stykke 
tid. Fire af hendes døtre i alde-
ren fem til ti år er med hende 
lige nu, mens én er på besøg 
hos sin ældste storesøster, der 
er gi� og bor adskilt fra resten 
af familien. Men tre af familiens 
medlemmer mangler helt.

TRE BLEV EFTERLADT
I det første år af fangen skabet 
forblev Leila og hendes børn 
samlet, men så blev hun og 
hendes fem yngste døtre 
sat på busser sammen med 
hundreder af andre yezidi-fan-
ger og kørt til den daværende 
IS-højborg Raqqa i Syrien. De 
to sønner – en næsten voksen 
og en teenager – og en teen-
age-da�er blev e�erladt, og 
Leila har ikke set dem siden.

”Vi var i et underjordisk fæng-
sel i Raqqa i flere måneder. De 
sagde, at det var på grund af 
lu�angreb, at vi skulle være un-
der jorden. Vi vidste ikke, om vi 
nogensinde ville komme hjem. 
En dag kom de med mange 
knive og sværd og sagde, at 
de ville slå os ihjel. Jeg var ikke 
bange for at dø, men jeg var 
bange for ikke at se mine børn 
igen,” siger Leila.

Tiden i Syrien var hård, men 
en dag fik den en uventet af-
slutning: ”Daesh-folkene læste 
vores navne op, sa�e os ind i 
biler og kørte os væk. Vi ved 
ikke, om det var kurderne, som 
købte os fri.”

BØRNENE ER KOMMET SIG
Under alle omstændigheder 
havnede familien i første om-
gang i byen Zakho i det nordlige 

Mens hans familie var fanger hos Islamisk Stat, kæmpede Hassan med de 
kurdiske styrker mod bevægelsens krigere. Foto: Michael Schmidt

Leila er en rolig og værdig kvinde, men når talen falder på hendes savnede 
børn, begynder hun at græde. Foto: Michael Schmidt

Islamisk Stat eller Daesh?
Islamisk Stat (IS) er også kendt under navnene Islamisk 
Stat i Irak og Syrien (ISIS) og Islamisk Stat i Irak og Levan-
ten (ISIL). 

En ¨erde betegnelse bliver stadig mere udbredt: Daesh. 
Det er den arabiske forkortelse for bevægelsens navn, 
men fordi man på arabisk sjældent bruger forkortelser, 
lyder det mærkeligt i arabiske ører. Desuden ligger ’Daesh’ 
meget tæt på det arabiske ord daes, der betyder ’én som 
tramper nogen eller noget under fode’. Daesh bliver der-
for brugt af nogle af bevægelsens modstandere som en 
satirisk hån, hvor man ikke anerkender bevægelsens krav 
på at være en ’islamisk stat’. 

Kilde: Alice Guthrie, www.freewordcentre.com 

Irak, og her ventede der en 
overraskelse. E�er næsten to års 
adskillelse blev Leila og børnene 
genforenet med Hassan. Han 
er fortsat soldat i de kurdiske 
styrker, og familien bor nu i 
Sardashte-lejren. Her er børne-
ne kommet til hægterne igen 
e�er den hårde tid i fangen-
skab. De to yngste piger på fem 
og seks år kommer på Mission 
Østs lokale børnecenter.

De kan lide det, det er 
virkelig godt for dem, 
og det får dem til at 
glemme, hvad de har 
været udsat for.”
Leila om sine børn, der kommer på 
Mission Østs børnecenter

”De kan lide det, det er virkelig 
godt for dem, og det får dem 
til at glemme, hvad de har 
været udsat for,” siger Leila.

Men hvor glad hun end er for, 
at mange af hendes børn har 
det bedre, hviler der fortsat en 
skygge over familien. En teen-
age-da�er er formentlig slave 
hos en IS-kriger i Syrien, og de 
to sønner har Leila intet hørt til 
i over to år. Hun ved ikke, om 
de overhovedet er i live, og når 
talen falder på dem, begynder 
den ellers rolige og værdige 
kvinde at græde.

Leila tøver heller ikke, da hun 
bliver spurgt, hvad hun mener 
om Islamisk Stat: ”Jeg hader 
dem,” siger hun med e�ertryk. 

Familiens navne er ændret af hensyn 
til deres sikkerhed.
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Da frontlinjen nåede frem til 
Shamils gade i det vestlige 
Mosul, trængte en halv 

snes krigere fra Islamisk Stat ind 
gennem hans hoveddør og for-
skansede sig i huset, mens de 
ventede på  ̈enden. De lod in-
gen af beboerne slippe ud, men 
brugte dem som menneske lige 
skjolde i håbet om at undgå 
lu�  angreb.

Næste dag kom krigen for 
alvor til Shamils hus. Mens IS-
krigerne oppe på første etage 
skød mod de fremstormende 
irakiske styrker, må� e han og 
hans familie søge tilfl ugt et 
forholdsvis sikkert sted.

”Der blev kæmpet i mit hus. Vi 
sad under trappen, hvor jeg 
forsøgte at besky� e mine tre 

døtre og min mor. En af IS-fol-
kene blev skudt, men jeg ved 
ikke, om han døde,” fortæller 
Shamil, hvis hus blev he� igt 
beskadiget under kampene.
Få måneder senere sidder han 
og hans 12-årige da� er, Rufaa, 
blandt en gruppe beboere fra 
deres nabolag og fortæller om 
tiden under og e� er Islamisk 
Stat – og den voldsomme 
periode, da der blev kæmpet 
i deres gader. Mission Østs 
udsendte medarbejdere møder 
dem på en sikker adresse i det 
vestlige Mosul, for det er endnu 
for risikabelt for udlændinge 
at være for synlige i denne del 
af byen, der indtil i sommer 
stadig var en slagmark.

Der blev kæmpet i 
mit hus. Vi sad under 
trappen, hvor jeg for-
søgte at besky	 e mine 
tre døtre og min mor.”
Shamil, om kampen om Mosul 
tidligere i år

FAMILIERNE INDRETTEDE SIG
Køreturen til huset går gennem 
nabolag, hvor krigens spor er 
alt for tydelige. Mange huse 
er fuldstændig ødelagte, der 
er smadrede biler over det 
hele, og de mure, der stadig 
står, er fulde af skudhuller. For 
overhovedet at komme over 

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation

Da krigen bankede 
på hos Shamil
Mission Øst har delt mad ud i fl ere hårdt 
ramte boligkvarterer i det vestlige Mosul i 
Irak. Shamil, Saabira og Ahmed, der alle har 
fået hjælp, fortæller her om tiden under og 
e¥ er Islamisk Stat.
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til Vestmosul skal man krydse 
Tigris-floden, og det sker over 
en midlertidig flydebro, for de 
rigtige broer er ødelagte.

Gennem næsten tre år var 
Iraks næststørste by besat af 
Islamisk Stat – eller Daesh, som 
man kalder terrorbevægelsen 
på disse kanter. Folk var nødt 
til at indre�e sig, ellers kunne 
det få alvorlige følger. 

MÆNDENE BLEV STRAFFET
”Jeg fulgte deres regler for at 
besky�e min familie,” siger 
Saabira, en veluddannet mor 
til fem børn, der mistede sin 
mand for få måneder siden. 
Hun er klædt i sort, bærer sorg, 
og vil ikke fotograferes, men 
fortæller gerne om de trængs-
ler, hun og hendes naboer har 
været igennem.

”Hvis en kvinde gik uden slør, 
gjorde de hende ikke noget, 
men fulgte hende hjem til hen-
des hus. Hvis hun var gi�, tog 
de hendes mand med, hvis hun 
var en ung pige, tog de hendes 
far eller en af hendes brødre 
og straªede dem – enten ved 
at smide dem i fængsel eller 
tage penge fra dem. Så det var 

manden, der blev straªet, hvis 
en kvinde ikke fulgte reglerne,” 
siger Saabira. 

AF MED SKÆGGET
Fængsel eller bøde var også 
straªen, hvis man ikke gik med 
de særlige bukser, som Islamisk 
Stat krævede. Værre var det at 
blive pågrebet med en mobil-
telefon, for så blev man hængt, 
fortæller Ahmed, en yngre 
glatbarberet mand.

Jeg fulgte deres regler 
for at besky	e min 
familie.” 
Saabira, mor til fem, om tiden  
under Islamisk Stat

Mosuls indbyggere er langsomt ved at vende tilbage til dagligdagen på ruinerne af deres by. Foto: Michael Schmidt 

Shamil og hans da�er Rufaa 
er le�ede over, at Islamisk Stat 
ikke længere regerer over deres 
nabolag. Det betyder blandt an-
det, at Rufaa kan genoptage sin 
skolegang. Foto: Michael Schmidt

”Jeg havde ikke skæg før 
Daesh, men de tvang mig til at 
have et. Nu har jeg taget det 
af igen. De søgte e�er hvilken 
som helst grund til at fængsle 
unge mænd eller straªe dem. 
Man må�e ikke bære ring, man 
havde ikke lov til at ryge en 
cigaret,” siger han. 

Så befolkningen indordnede 
sig, holdt lav profil og ventede 
på, at der skulle ske noget. In-
gen af de Mosul-borgere, som 
Mission Østs udsendte talte 
med, troede, at IS-regimet ville 
vare ved. Som Ahmed tørt be-
mærker: ”Ingen ville have dem, 
hverken lokalt eller internatio-
nalt, alle var imod dem.” 
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MANGE DØDE
”Vi ventede en krig, vi vidste, 
at den ville komme, alle vidste 
det,” fortæller Saabira. Hun 
og hendes familie begyndte 
derfor at hamstre fødevarer. 
Da krigen så kom, kostede den 
hendes mand livet. Han gik 
ud af huset en martsmorgen 
for at møde sin bedste ven fra 
nabolaget. En mortérgranat 
slog ned lige ved siden af dem, 
og de døde begge to.

Få uger senere troede Saabira, 
at turen var kommet til hende 
og hendes børn. En IS-kriger 
ville gøre sin bil til en stor 
selvmordsbombe. Den stod lige 
ved hendes hus og ville ikke 
starte, men regeringsstyrkerne 
var opmærksomme på den, og 
et lu�angreb var i vente. 

”Vi gemte os i det bagerste 
værelse, vi var så bange, vi om-
favnede hinanden og græd.”

Vi håber, at de fordrev-
ne kommer tilbage, 
også de kristne og 
yezidierne.”
Abdullah, indbygger i Mosul

Hendes naboer overlevede ikke 
krigen. En far og hans fire børn 
blev ramt af en bombe. Og man-
ge andre må�e lade livet under 
de he�ige kampe om Mosul. 

MADEN KOM I TIDE
Der er gået flere måneder, 
siden Saabira, Ahmed og Sha-
mils boligkvarter blev befriet. 
Det har været en svær tid, for 
de mangler vand og elektrici-
tet. For nylig stod de på listen 
over modtagere, da Mission Øst 
delte fødevarehjælp ud i det 
vestlige Mosul, og den kom lige 

i re�e tid for Shamil og hans 
familie. 

”Da der blev kæmpet i vores 
hus, blev vores forråd af mad 
ødelagt. Vi er taknemmeli-
ge for hjælpen, for vi havde 
virkelig brug for den på det 
tidspunkt,” siger han. 

Selv om det vestlige Mosul 
har taget voldsom skade af 
kamphandlingerne, er livet så 
småt begyndt at vende tilbage. 
Nogle få forretninger er gen-
åbnet, der er flere mennesker i 
bybilledet, og enkelte steder er 
der ligefrem tegn på genop-
bygning.

I SKOLE IGEN
Også for Shamils da�er, Rufaa, 
har befrielsen ha� en helt 
særlig betydning. For første 
gang i tre år sidder hun på sko-
lebænken, for da Islamisk Stat 
besa�e Mosul i 2014, sendte 
de pigerne hjem fra skole.

”Jeg er så glad for at gå i skole 
igen. Jeg har været inden døre 
i tre år,” siger Rufaa med et 
stort smil, der for en kort stund 
skjuler, at hun er tydeligt mær-
ket af de voldsomme oplevel-
ser, hun har været igennem.

Abdullah, en ung mand med 
shorts på – muligvis på grund 

varmen, muligvis som et for-
sinket oprør mod Islamisk Stat, 
der forbød den slags – forsøger 
at være optimistisk: ”Vi håber 
at vende tilbage til et normalt 
liv. Vi håber, at de fordrevne 
kommer tilbage, også de krist-
ne og yezidierne. Vi håber, at 
børnene vil komme i skole igen. 
Det bør virkelig ske,” siger han. 

Og Ahmed supplerer: ”Daesh 
er væk, så fremtiden ser bedre 
ud.”

Af hensyn til de interviewedes 
sikkerhed bringer vi ikke deres 
rigtige navne i artiklen. Navne-
ne er Mission Øst bekendt.

”De søgte e�er hvilken som helst grund til at fængsle unge mænd eller straªe dem. Man må�e ikke bære ring, man 
havde ikke lov til at ryge en cigaret,” fortæller Ahmed, der nyder, at han ikke længere behøver bære skæg. 
Foto: Michael Schmidt
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På centret føler 
børnene sig trygge
Over 600 børn kommer på Mission Østs børnecenter i et fa�igt 
nabolag i den irakiske by Kirkuk. De fleste af dem er flygtet fra 
krigen. På centeret har de mulighed for at lære, lege og bearbejde 
de o¥e voldsomme oplevelser, de har været igennem.

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation

Yusuf (i midten) virker som 
en glad lille dreng – men 

om na�en har han mareridt. 
Foto: Michael Schmidt
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Med et henrykt grin giver 
Yusuf bolden et ordent-
ligt spark. Han virker 

som en glad lille dreng, når han 
løber rundt i det store lokale 
i en pause i undervisningen 
og deltager i en improviseret 
boldleg med Mission Østs 
udsendte. 

Jeg kan godt lide at 
komme her. Før var jeg 
bange, men jeg elsker 
at være her, jeg føler 
mig tryg.”
O	eårige Ali med pos	raumatisk 
stress

Om na�en er det anderledes. 
Når Yusuf sover, har han mare-
ridt. Han er bange for, at hans 
far skal blive skudt. Yusuf kom-
mer sammen med andre børn 
på Mission Østs børnecenter 
i det fa�ige nabolag Wahed 
Hozairan i den irakiske by 
Kirkuk. Og ligesom dem bærer 
han rundt på grufulde minder 
om krig, vold og flugt.

Det gælder også Ali, en stille 
o�eårig dreng, der tilbragte 
nogle lykkelige barndomsår 
i en landsby lige uden for 
storbyen Mosul. Så besa�e den 
ekstremistiske gruppe, Islamisk 
Stat, området, og den skole, 
som Ali netop var begyndt i, 
blev ramt af en granat under 
kampene. 

E�er den voldsomme oplevelse 
trak Ali sig ind i sig selv. Han 
viste tegn på pos�raumatisk 
stress, fortæller hans bedste-
mor, Inaya, der har fulgt ham 
over på børnecentret.

”Han ville hele tiden være 
sammen med sin mor eller mig. 
Når hun eller jeg fulgte ham 
i skole, ville han ikke gå ind i 
klasseværelset uden en af os,” 
husker hun.

ALI BLOMSTRER OP
Nu kommer Ali på børnecentret 
to gange om ugen, og han er 
blomstret op på det seneste. 
Han siger kækt til sine voksne 
familiemedlemmer, at han sag-
tens kan gå alene herover.

”Jeg kan godt lide at komme 
her. Før var jeg bange, men jeg 
elsker at være her, jeg føler mig 
tryg,” fortæller Ali.

Når den o�eårige dreng bliver 
spurgt, hvad han bedst kan lide 
ved børnecentret, er han ikke i 
tvivl. Skolefagene kommer på 
førstepladsen, og det gæl-
der både arabisk, engelsk og 
matematik.

Læring er en vigtig del af 
programmet på centret, hvor 
børn i alderen 6 til 14 år har 
mulighed for både at lege, 
lære og bearbejde de o�e 
voldsomme oplevelser, de har 
været igennem. De får en form 
for psykisk førstehjælp – eller 
psykosocial stø�e, som det 
hedder i fagsproget.

Sara på 22 år leder centret – og ly�er til børnenes voldsomme historier. Foto: Michael Schmidt
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Hovedparten af børnene er 
fordrevet fra deres hjem, for 
i Wahed Hozairan bor mange 
familier, der har må�et flygte 
fra konflikten. De to ugentlige 
besøg på centeret er en kær-
kommen afveksling fra en o�e 
barsk og usikker tilværelse for 
de 600 børn, som kommer her 
jævnligt.

VOLDSOMME MINDER
Centerlederen Sara på 22 år 
møder mange børn, der bærer 
rundt på voldsomme minder.

”Krigen kommer o�e med ind 
i lokalet. Jeg mærker den, når 
jeg taler med børnene. Det er 
en del af den psykosociale støt-
te, at de taler om det, de har 
været igennem. Nogle gange 

græder de, fordi de genoplever 
ting. En dreng så sin far blive 
skudt, en pige så en baby blive 
myrdet,” fortæller hun.

Jeg prøver at minde 
dem om de gode ting 
i livet.”
Sara, der underviser på børnecentret

Det er ikke kun, når hun under-
viser, at Sara ly�er til børnene: 
”Selv når jeg bare sidder ved 
mit skrivebord, kommer de 
hen til mig og snakker. De føler 
sig trygge, og jeg lader dem 
snakke og viser min stø�e. Jeg 
prøver at minde dem om de 
gode ting i livet,” siger Sara.

Pigerne deltager ivrigt i undervisningen. Foto: Michael Schmidt

”Børnene elsker at komme her,” 
tilføjer hun. ”Da en af pigernes 
mødre ville have sin da�er 
med ud for at købe en ting til 
hende, sagde barnet: ”Gå du 
ud og køb ting for penge, jeg 
vil hellere på børnecentret.”

BANGE FOR VÅBEN
En af de piger, der elsker 
centret, er Ghaida på syv år. 
Hendes familie må�e e�erlade 
alt under flugten fra Islamisk 
Stat og har nu svært ved at få 
pengene til at slå til i Kirkuk. 
Men hendes mor, Ishaal, for-
tæller, at børnene liver op, når 
de kommer på centret. 

”De glæder sig hele dagen til at 
komme her. Jeg kan se foran-
dringerne i dem,” siger hun.

Også Ghaida er glad for under-
visningen. Hun kan lide at tegne, 
og det bliver til både sjove 
tegneseriefigurer og smukke, po-
etiske fugle. Men én ting bryder 
hun sig ikke om at mindes.

”Jeg er bange for våben. Jeg 
hader dem,” siger hun og får 
et mørkt udtryk i ansigtet. Men 
Ghaida lyser op igen, da hun 
bliver bedt om at synge en 
lille sang. Snart lyder hendes 
spæde røst ud i lokalet, og for 
en kort stund ser det ud til, at 
den udvisker minderne om alt 
det ubehagelige, børnene har 
været igennem.

De interviewedes navne er ændret 
af sikkerhedsgrunde. Mission Øst 
kender deres rigtige navne.
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”Så snart vores landsby  
er sikker, rejser vi tilbage”

Af Mission Østs team i Afghanistan
Oversat og redigeret af Line Højland 
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A lim Khan sidder på en 
vævet må�e i et lille telt 
på en gold sle�e i det 

nordøstlige Afghanistan. Her 
har den 76-årige mand boet 
med sin familie siden februar i 
år, da de i al hast må�e flygte 
fra deres landsby i Kunduz-pro-
vinsen. Området var nemlig en 
del af slagmarken, da kampe 
brød ud mellem oprørere og 
den afghanske regering. 

Afghanistan har i årtier har væ-
ret plaget af krig. I de senere 
år er konflikten blusset op – og 
det går ud over helt almindeli-
ge mennesker som Alim Khan 
og hans familie. Især omkring 
storbyen Kunduz har kam-
pene bølget frem og tilbage. 
Sammen med andre organisa-

tioner står Mission Øst derfor 
klar til at yde den nødhjælp, de 
fordrevne har brug for, indtil 
kampene er stilnet af, og folk 
kan vende tilbage til deres 
landsbyer. 

Jeg vil gerne takke  
Mission Øst for hjælpen. 
Den kom i re	e tid.”
76-årige Alim Khan, midlertidig 
fordreven

”NU ER VI ALLE GLADE  
OG SUNDE” 
I alt 111 familier har søgt tilflugt 
i den lille lejr. Om den første tid 
fortæller Alim Khan: ”Da vi flyg-

tede fra vores landsby og kom 
hertil, havde vi mange proble-
mer. Det største problem var, 
at vi manglede rent drikkevand. 
I begyndelsen hentede vi vand 
i en bæk to kilometer herfra, 
men vandet gav os mavepine, 
og vi fik ondt i halsen.” 

Mission Øst har derfor forsynet 
lejren med en tank med rent 
drikkevand, og det har været 
en stor hjælp for dens beboere: 
”Nu er vi alle glade og sunde,” 
siger Alim Khan og tilføjer: ”Så 
snart vores landsby er sikker, 
rejser vi tilbage. På vegne af 
de fordrevne her i lejren vil jeg 
gerne takke Mission Øst for 
hjælpen. Den kom i re�e tid.”

En tilværelse fuld af afsavn  
I det nordøstlige Afghanistans golde bjergegne forsøger familier at skabe sig en tilværelse 
med de begrænsede afgrøder, de kan dyrke på den tørre agerjord. Livet er barskt, og mange 
børn når ikke at blive voksne, før de bukker under for underernæring eller sygdomme, der 
kunne være forhindret af noget så basalt som rent drikkevand. 

Mission Øst har derfor siden 2001 arbejdet med at skaªe befolkningen rent drikkevand, driv-
huse til mere eªektiv grøntsagsdyrkning og igangsat tiltag, der skal besky�e huse og marker 
mod tilbagevendende oversvømmelser og mudderskred. I de landsbyer, hvor vi arbejder, kan 
vi se en tydelig forbedring af levestandarden.

I det fa�ige og konfliktramte Afghanistan må de hårdt prøvede 
indbyggere fra tid til anden forlade deres landsbyer på grund af 
konflikt. Mission Øst yder livreddende nødhjælp, indtil familierne 
kan vende hjem, og taknemmeligheden er stor. 

”Så snart vores landsby  
er sikker, rejser vi tilbage”

76-årige Alim Khan er taknem-
melig for det vand, Mission Øst 
har forsynet ham og de andre 
i lejren med. Foto: Mission Øst 
Afghanistan
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Zohrab knugede sin seks 
måneder gamle da�er 
Amira ind til sig, mens 

hun vadede i det lave vand 
ganske tæt på kysten ved 
Bangladesh. Hun var udma�et 
og bange, men hun vidste, at 
hun snart ville være i sikkerhed 
for volden. 

Kun et par dage tidligere havde 
den unge mor været vidne til, 
at soldater skød hendes mand 
og brændte deres hus ned 
i Rakhine-staten i Myanmar, 
hvor de hidtil havde boet. Med 
nød og næppe undslap hun 

med sin da�er og gemte sig i 
junglen, før hun begav sig ud 
på den anstrengende rejse til 
Bangladesh. 

”De sidste uger har været de 
hårdeste i mit liv,” siger Zohrab 
fra flygtningelejren i Cox’s 
Bazar i Bangladesh, hvor hun 
har søgt tilflugt med sin da�er. 
”Jeg har mistet alt.” Da�eren 
Amira sidder på hendes skød 
og græder. I dagevis har hun 
lidt af udslæt og diarré. 

”Vi bor i et telt med 23 menne-
sker, og vi sover alle sammen 

på gulvet. Jeg er helt a¯ræ�et. 
Det er derfor, man så nemt 
bliver syg her,” forklarer hun. 

På den mudrede mark rundt 
om Zohrabs hus er der opført 
simpelt konstruerede telte så 
langt øjet rækker. Langt de 
fleste familier har kun et enkelt 
rum og sover på gulvet, og den 
igangværende regntid har kun 
gjort forholdene værre. Folk er 
nødt til at vade gennem knæ-
dybt mudder, og børnene leger 
i beskidte vandhuller. Mangel 
på latriner og rent drikkevand 
gør lejren til en tikkende 

bombe af smitsomme sygdom-
me såsom kolera. Risikoen er 
særlig stor, når mennesker bor 
så tæt på hinanden. 

FRIVILLIGE UNDERVISER  
I HYGIEJNE 
Mission Øst hjælper flygtnin-
gene gennem organisationen 
Medical Teams International 
(MTI), der netop har etableret 
en klinik til behandling af diarré, 
hvor mødre som Zohrab kan få 
den nødvendige hjælp til at be-
handle deres syge og dehydre-
rede børn. MTI er en amerikansk 
organisation, der sammen med 

Viden om 
hygiejne 
redder liv  
Flygtningekrisen blandt rohingyaerne i 
Bangladesh forværres dag for dag, og bag hver 
teltdør gemmer sig en historie om overgreb, 
udma�ende flugt og risiko for dødelig 
smi�e. Mission Øst hjælper med at forebygge 
epidemier gennem samarbejdspartneren 
Medical Teams International. 

Af Stefanie Glinski,  
Medical Teams International  

Oversat og redigeret 
af Line Højland

Zohrab så sin mand blive skudt og sit hus brændt ned. Det lykkedes hende 
med nød og næppe selv at undslippe sammen med sin da�er. 
Foto: Stefanie Glinski, Medical Teams International 
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”En del af mig ønsker, at jeg 
kunne tage tilbage til min 
landsby, men jeg ved, at det 
aldrig vil ske. Vi blev ikke 
behandlet som rigtige borgere 

”Vi redder liv med denne viden” 
”Man kan let komme til at føle en håbløshed, når man kigger ud over de endeløse rækker af midlertidige telte,” fortæller 
Kendrah Jespersen fra Mission Øst. I begyndelsen af oktober rejste hun til Cox’s Bazar i Bangladesh for hjælpe med at 
koordinere nødhjælpen til de hundredtusindvis af rohingyaer, der er flygtet fra deres hjemegn i Myanmar.

”Men så er det oplø�ende at se, hvad 
vi kan opnå sammen med Medical 
Teams International, deres lokale 
samarbejdspartnere og de frivillige 
fra flygtningenes egne rækker. Jeg har 
været med en gruppe frivillige sund-
hedsarbejdere rundt fra telt til telt, 
hvor de videregav vigtig information 
om hygiejne og uddelte hygiejneartik-
ler til at forebygge og behandle diarré. 
Det var inspirerende at se dem arbej-
de. De brænder for det, de gør, og det 
var tydeligt, at de familier, de talte 
med, forstod budskaberne. Vi redder 
liv ved at videregive denne viden og 
uddele hygiejneartikler.”

Mission Østs partner MTI rekrut-
terer frivillige blandt flygtningene 

selv til at undervise familierne i hy-
giejne og uddele hygiejneartikler. 

Foto: Kendrah Jespersen

Mission Øst er med i netværket 
Integral Alliance – en sammen-
slutning af kristent baserede 
nødhjælpsorganisationer.

MTI har desuden rekru�eret 
frivillige blandt de ankomne 
flygtninge til at gå fra telt til telt 
og undervise i hygiejne og ud-
dele sæbe, samt salt og zink til 
dem, der har diarré. Det er for 
at forebygge dehydrering, som 
er den største risiko ved diarré. 

På trods af de rædsler, Zohrab 
har været igennem, tænker 
hun i lejrens usikre omgivelser 
stadig tilbage på det liv, hun 
har forladt. 

der. Vi var ikke velkomne. Jeg 
plejede at gå ned til floden for 
at fiske, men soldater ville kom-
me og tage fiskene fra mig,” 
husker hun. 

Der bor over 815.000 rohin-
gya-flygtninge i lejren i Cox’s 
Bazar på et område på 10 
kvadratkilometer. FN beskriver 
det som den hurtigst voksende 
flygtningekrise i verden. 
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Lusines store drøm er at 
blive tandlæge. ”Jeg kan 
rigtig godt lide den profes-

sion,” siger hun. Og så vil hun 
gerne have et klaver, så hun kan 
lære at spille musik af yndlings-
komponisten armenske Aram 
Khachaturian. Alt det fortæller 
den niårige pige i en pause fra 
boldspillet med sin yngre søster.

Lusine har store planer for 
fremtiden. Men på grund af 
et medfødt synshandicap var 
det lige før, at hun slet ikke fik 
mulighed for at gå i skole. 

OPGAV AT GÅ I SKOLE  
Lusine var syv måneder 
gammel, da hendes farbror 
opdagede, at noget var galt og 
foreslog forældrene at få hen-
de undersøgt af en læge. Det 
viste sig, at hun har et alvorligt 
synshandicap, der gør, at hen-

des synsevne kun er omkring 
12 procent. ”Hun kan godt se 
¨ernsyn meget tæt på, men hun 
kan ikke læse bogstaver, uanset 
hvor store de er,” fortæller 
hendes mor Aghunik. 

Lusine har været igennem 
adskillige operationer, og flere 
venter. Håbet er, at hun en dag 
vil få en synsevne på helt op 
til 35 procent af det normale. 
Men operationerne er dyre, og 
familien kan kun lige akkurat få 
tingene til at hænge sammen. 
Lusines far har også et handi-
cap, og familien lever derfor af 
social stø�e, hvilket er, hvad der 
svarer til lidt over 900 kr. om 
måneden. 

”Vi prøvede engang at sende 
hende i skole, men hun gik 
der kun i et år, fordi det ikke 
fungerede,” forklarer Aghunik. 
”Men så tog vi hende til Bridge 
of Hopes center, og her fik både 
Lusine og jeg stor hjælp.”

GAMMELDAGS 
UNDERVISNINGSMETODER  
Bridge of Hope (Håbets bro) er 

Lusines dårlige syn var en stor 
forhindring for hendes skolegang. 
Men med en skræddersyet læreplan 
og stø�e i den daglige skolegang 
kan hun følge med i undervisningen. 
Foto: Peter Eilertsen

Lusine har et medfødt synshandicap, som 
gjorde det umuligt for hende at følge med i 
skolen. Med en individuel læreplan og stø�e 
fra særligt uddannet personale kan hun nu 
få en uddannelse. 

Nu går Lusine i skole
Af Line Højland
kommunikationsmedarbejder
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Mission Østs armenske samar-
bejdspartner, og med stø�e fra 
Mission Øst driver organisatio-
nen fire centre i Tavush-provin-
sen, hvor Lusine bor. Her kan 
børn med handicap få hjælp 
med genoptræning, indlæring 
og rådgivning om deres re�ig-
heder. Blandt andet står der 
i den armenske lovgivning, at 
alle har ret til skolegang. 

Men én ting er, at børnene har 
ret til at gå i skole. Noget andet 
er, om skolerne rent faktisk er 
i stand til at give børnene den 
uddannelse, de har krav på.  
I armenske skoler er tavle- 
undervisning og udenadslære 
normen, hvilket gør, at elever 
som Lusine, der har særlige 
behov, ikke kan følge med. 

SKRÆDDERSYET LÆREPLAN  
Mission Øst og Bridge of 
Hope har derfor i en årrække 
arbejdet med at gøre skolerne i 
stand til at inddrage børn med 
handicap i undervisningen. Se-
nest har samtlige 82 oªentlige 
skoler i Tavush-provinsen fået 
stø�e fra særligt uddannede 
medarbejdere, og lærerne har 
fået metoder til, hvordan de 
kan inddrage børn med han-

Fa�igdom og handicap følges ad
Tavush-provinsen er et af Armeniens fa�igste områder. 
Den store armod gør, at børn o�e ikke får den nødvendige 
opmærksomhed, lægehjælp og undervisning. Det fører 
til flere og sværere handicap, som igen fører til yderligere 
fa�igdom, da disse børn vokser op og får svært ved at 
klare sig på egen hånd. Ved at sikre alle børn skolegang, 
bryder man denne onde cirkel af fa�igdom og handicap.

Lusine elsker at spille bold med sin 
to år yngre søster Lilit.  

Foto: Peter Eilertsen 

dicap. Desuden er der blevet 
opre�et forældregrupper, hvor 
forældre til børn med handicap 
deler erfaringer og taler deres 
børns sag hos myndigheder 
og i oªentligheden. Alle disse 
tiltag er finansieret af Civilsam-
fund i Udvikling (CISU), der 
uddeler midler under det dan-
ske udenrigsministerium, og 
projektet er dermed finansieret 
af danske ska�eydere.  

Lusine går nu i ¨erde klasse, 
hvor hun får hjælp af en psy-
kolog og en særligt uddannet 
lærer til at følge med i undervis-
ningen. Der er blevet udarbej-

det en skræddersyet læreplan 
for hende, og på hjemmefron-
ten hjælper mor Aghunik hende 
ved at læse hele pensummet 
højt for sin da�er. 

”Jeg er virkelig taknemmelig 
over for Bridge of Hope. Hvis 
ikke det var for dem, ville Lusi-
ne ikke kunne gå i skole,” siger 
Aghunik. 

Nu går Lusine i skole
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Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu!
Vil du møde Mission Østs medarbejdere? 
Og være med til at præge Mission Øst gennem dit medlem-
skab? Så er det nu, at du skal sæ�e kryds i kalenderen ved 

søndag den 22. april 2018. 

Der holder Mission Øst nemlig årsmøde for medlemmer  
og andre interesserede. I år finder årsmødet sted i 

Hjordkær Missionshus, 
Klintvej 2 A, Hjordkær, 6230 Rødekro. 

Årsmødet indledes med frokost kl. 12 og varer til kl. 16.  
Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten kl. 10.30 i 
Hjordkær Kirke, Kirkegade 83, 6230 Rødekro. Tilmelding er 
ikke nødvendig til hverken årsmødet eller gudstjenesten.

Få Armenien helt ind i din kirke
– eller Irak i dit forsamlingshus
Lån Mission Østs flo�e jubilæumsudstilling med historiske 
billeder fra vores arbejde i bl.a. Armenien, Afghanistan, Irak og 
Tadsjikistan.

Udstillingen består af flere serier, der dækker emner som f.eks. 
børn, nødhjælp eller Armenien med fotografier fra Mission 
Østs virke. Hver serie har fire plancher, der hver måler 178x120 
cm. Det er gratis at låne udstillingen. 

Kontakt Susanne Madsen på susanne.madsen@missioneast.org 
eller 39 61 20 48 for mere information. 

Giv livet videre til  
udsa�e mennesker 
Har du tænkt på, hvordan dit virke kan 
række længere end din egen levetid? 
Vælger du at betænke Mission Øst i dit testamente, 
giver du livet videre til børn og unge i Mellemøsten 
og Asien. Da Mission Øst er godkendt af staten som 
velgørenhedsorganisation, betaler vi ikke boafgi�. Så du 
kan være sikker på, at det, du e�erlader til Mission Øst, går 
ubeskåret til at hjælpe nogle af verdens fa�igste mennesker. 

Ønsker du mere information, er du velkommen til at  
kontakte Susanne Madsen på 39 61 20 48 eller  
susanne.madsen@missioneast.org. 

Er du sikker på,  
at du er medlem? 
Kun medlemmer har stemmeret på årsmødet. Du er ikke 
automatisk medlem, selv om du stø�er Mission Østs arbejde, 
men skal give dit aktive tilsagn om ønsket medlemsskab. 
Medlemskab koster 50 kr. om året og er ikke fradragsbe-
re�iget. Udover at give dig stemmeret på årsmødet er dit 
medlemskab også vigtigt for os for at kunne vise oªentlige 
donorer, at vi har folkelig opbakning til vores arbejde. Ring 
på 39 61 20 48 eller skriv til miseast@miseast.org for at 
blive helt sikker på, om du er medlem eller ej.
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I Mission Øst bruges 92,1 øre
af hver krone direkte til at 
hjælpe fa� ige
De sidste 7,9 øre går til administration 
og til at sikre, at hjælpen er af høj kva  litet, 
at den når frem, og at der er gennem-
sigtighed. 

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

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: 1701-MAG6

SEND EN SMS
Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr., 
sms ME100 til 1245 og støt med 100 kr., 
eller sms ME150 til 1245 og støt med 
150 kr. 

BRUG HJEMMESIDEN 
ELLER GIROKORT
Du kan give en gave til Mission Øst på 
www.miseast.org eller via girokortet på 
bagsiden af de¢ e magasin.  

BRUG BETALINGSSERVICE 
Tænk langsigtet og brug betalings-
service. Ved at stø¢ e Mission Øst med 
et fast beløb hver måned, hvert 
kvartal, hvert halve eller hele år gør du 
det le¢ ere for os at planlægge vores 
hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 
og enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

15.600 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække op til 15.600 
kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at 
give et større beløb, kan du opnå fradrag 
ved at tegne et gavebrev. Kontakt 
Mission Øst, hvis du vil vide mere.

VIRKSOMHEDER
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde? 
Så kan de kontakte Mission Øst på 
39 61 20 48 og høre mere om, 
hvordan det kan gøres.

ARV OG TESTAMENTE
For mange er det rart at vide, at deres 
virke rækker længere end deres egen 
levetid. Derfor vælger de at testamen-
tere en pengegave til et godt formål. En 
sådan gave har fremtiden i sig, fordi den 
giver os mulighed for at hjælpe men-
nesker i nød – også fremover. Hvis du 
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.

Sådan stø� er du Mission Øst

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

– og bruge din gave mest effektivt. 

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

BS-t i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

E-mail

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskri® 

Andet beløb kr. kr. 

✁

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

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



 

Hjælp Mosuls familier 
gennem vinteren 
Denne piges landsby i udkanten af Mosul var besat 
af Islamisk Stat indtil i sommer. Området er nu 
befriet, og landsbyen har fået akut hjælp af Mission 
Øst. Men Mosul-områdets familier står over for en 
kold vinter med mangel på mad og brændstof. 

Hvis indbyggerne skal overleve vinteren, har de brug 
for din hjælp – NU. 

SMS IRAK til 1245 og støt med 150 kr.

MobilePay til 20 13 12 12
Mærk betalingen Irak-mag. 
Så ved vi, at pengene skal til Irak.
 

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

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

Hvor behovet er størst 

Land:

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.11 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

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

773 1566 773 1566

Afrives inden betaling

1701-MAG6

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:




