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Mission Øst er medlem af:

hjælper udsatte mennesker og støtter lokal-
samfund i at styrke og organisere sig selv.

Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted.

Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
 gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certifi ceret af People in Aid.
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sult og sygdom
Læs om Mission Østs 
arbejde i verdens 
mest lukkede land.
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TEMANordkorea: 

Her rammer tørken hårdt
Meteorolog Mikael Jarnvig forklarer, hvorfor 
Nordkorea bliver så hårdt ramt af tørke og 
andre naturkatastrofer.

Nepal: 
En landsby 
i ruiner
Da jorden pludselig 
begyndte at ryste 
voldsomt, løb Man 
Kaji ned for at finde 
sin kone.

Irak: 
Minder om 
vold og død 
For et år siden var yezidi-
erne ofre for en massakre i 
Sinjar. Mission Øst hjælper 
de overlevende med at 
bearbejde traumerne.



Uskyldige børn
lider under international konfl ikt
Da jeg i begyndelsen af juni besøgte 
et børnehjem i Haeju i Nordkorea,  
blev jeg mødt af børnelarm, hyl og 
latter. Da jeg første gang besøgte 
det samme børnehjem for tre år 
siden, var børnene så tynde, blege, 
stille og apatiske på grund af under-
ernæring, at jeg frygtede, at mange 
af dem ville dø, hvis de ikke fik 
hjælp med det samme. Mission Øst 
satte derfor ind med fødevarehjælp, 
og i år kunne vi se resultaterne. 

KATASTROFAL BLOKADE
Mange mennesker forbinder 
Nordkorea med diktatur og atom-
missiler. Landets styre er fordømt 
af FN, og internationale handelsre-
striktioner forhindrer import af olie 
og handel med omverdenen. Men 
mange glemmer, at blokaderne 
er katastrofale for de mennesker i 
landet, der ikke har nogen andel i 
den storpolitiske konflikt. Det gæl-
der bl.a. de fattige bondefamilier 

og børn på de børnehjem, Mission 
Øst hjælper.

TØRKE SKABER SULT
Landbruget i Nordkorea kan kun 
brødføde befolkningen 10 måneder 
om året. Tørke truer høsten år efter 
år, og befolkningen mangler helt 
basale ting som såsæd, vandrør og 
overdækningsplastik til at holde 
fugten på markerne. Det er de inter-
nationale handelsrestriktioner, der 
forhindrer befolkningen i at skaffe 
disse livsnødvendige ting. Men i Mis-
sion Øst mener vi, at alle mennesker, 
uanset hvilket land, de bor i, har krav 
på et liv uden fattigdom. Udover 
fødevarehjælp til børnehjemmene 
støtter Mission Øst derfor landbe-
folkningen med disse ting.

HJÆLPEN NÅR FREM
Men det er også vigtigt, at vi i ar-
bejdet fastholder vores principper 
for humanitært arbejde. Ligesom FN 

uddeler vi kun fødevarehjælp, hvis 
vi efterfølgende, gennem vilkårlige 
besøg, kan tjekke, at hjælpen når ud 
til dem, der skal have den. De lokale 
myndigheder efterlever disse betin-
gelser, fordi de erkender, at der er 
brug for hjælpen udefra. De ønsker 
nemlig heller ikke at se børnene dø 
af sult.
Tak for din støtte!

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Da Kim Hartzner besøgte 
børnene på et børnehjem 

i Nordkorea, var det et 
mere glædeligt syn, der 
mødte ham end under 

besøget for to år siden.



I Nordkorea bliver klimaforandringer

til naturkatastrofer

Fattige lande som Nordkorea har 
intet at stå imod med, når de ram-
mes af tørke og oversvømmelser, 
fortæller meteorolog Mikael Jarn-
vig, der også er ambassadør for 
Mission Øst.
”Vejret bliver mere og mere 
ustabilt. Det kræver meget af et 
landbrug. Og her har et land som 
Nordkorea ikke de store ressourcer 
at stå imod med. De mangler en 
buffer,” siger han.
 
KAMP MOD
NATURENS KRÆFTER
Kim Hartzner var selv vidne til 
nordkoreanernes kamp mod 
naturen, da han besøgte landet i 
juni måned. Her så han kolonner 
af bønder grave dybt i den knas-
tørre jord for at finde fugt nok til 
at plante stiklinger af ris.
”Hvis vi ikke gør noget, står vi over 
for en ny katastrofe,” siger han og 
forklarer: ”70-80 procent af risene 
er der slet ikke vand til. Det er en 
katastrofe, for ris skal stå i vand. 
Vandkanaler og volde omkring 
markerne er til ingen nytte, fordi 
der ganske enkelt ikke er vand at 
fylde dem med.”
Lige nu er 70 procent af befolk-
ningen – 18 millioner mennesker 
– afhængige af det statslige fø-
devareprogram, vurderer FN i en 

”Fattige lande er sårbare over for ekstremt vejr og 
har ingen buffer, når der kommer tørke og over-
svømmelser,” siger meteorolog Mikael Jarnvig. 
Mission Øst søsætter nu et drivhusprojekt, der 
skal gøre nordkoreanske bønder selvforsynende. 

Mikael Jarnvig er meteorolog ved DR Vejret, 
og har som ambassadør for Mission Øst selv 
besøgt Nordkorea i 2011.

T E M A :  N O R D KO R E A44



ny rapport, der også fortæller, at 
fødevare-rationerne er sat ned til 
250 gram per person. Det er det 
laveste niveau siden fødevarekrisen 
i 2012.
 
KLIMAFORANDRINGER FØRER 
TIL NATURKATASTROFER
Nordkorea er tit ramt af vold-
somme naturkatastrofer. I midten 
af 1990’erne medførte det udbredt 
hungersnød, som kostede op mod 
en million nordkoreanere livet.
Men hvorfor er lande som Nord-
korea gentagne gange på ”øretæ-
vernes holdeplads” når det gælder 
naturkatastrofer?
Mikael Jarnvig er meteorolog ved DR 
Vejret og forklarer, at både tørke og 
oversvømmelser i regionen skyldes 
klimaforandringer, der igen skyldes 
global opvarmning, som kommer af 
et for stort udslip af drivhusgasser. 
Og det er lande som Nordkorea ikke 
rustet til at håndtere.
”Det er ikke klimaet i sig selv, men 
sårbarheden over for klimaet, der 
er problemet. Og her er et land 
som Nordkorea ekstremt sårbart 
på grund af fattigdom og isola-
tion,” siger meteorologen.
 
VELSTAND SKABER BUFFER
Mikael Jarnvig forklarer, at Nord-
korea ikke er mere udsat for vold-

somt vejr end andre lande, men at 
de ligesom i andre fattige lande 
ikke har råd til at beskytte sig, når 
der kommer en tropisk storm, der 
får vandet til at trænge langt ind 
på markerne og ødelægge afgrø-
derne.
”Hvis dette skete i Danmark – og 
gentog sig år efter år – ville vi køre 
bulldozere ud med kampesten og 
lave store diger. I kraft af vores 
velstand er vi mere fleksible og klar 
til at indrette vores fødevarepro-
duktion efter vilkårene. Men det 
kan et land som Nordkorea ikke. 
De har masser af udfordringer i 
forvejen og har ikke den fornødne 
teknik til fx at variere afgrøderne, 
kunstvande og dræne. Der er stort 
set ingen buffer. Hvis der indimel-
lem er et år med dårlig høst siger 
det ’bang!’, fordi de i forvejen er 
underdrejede,” forklarer Mikael 
Jarnvig.
 
BØNDER TIGGER OM 
HJÆLP TIL PLASTDÆKNING
Det er her, hjælpen fra Mission 
Øst redder liv. Både gennem en 
saltvandsindsprøjtning i form af fø-
devarehjælp, hvor omkring 50.000 
børn på børnehjem, i børnehaver 
og i skoler fik proteiner, mineraler 
og vitaminer efter fødevarekrisen 
i 2012. Og ved at genopbygge 

over 500 huse efter en voldsom 
oversvømmelse i landet samme 
år. Men mest af alt ved at sikre en 
bæredygtig udvikling, der kan gøre 
nordkoreanerne selvforsynende.
”Bønderne tiggede os om plast-
dækning, som kan holde fugten 
inde og solen ude,” fortæller Kim 
Hartzner efter turen til Nordkorea 
i juni. ”Det er vigtigt, at afgrøder 
og grøntsager bliver beskyttet mod 
solen om sommeren, hvor tempe-
raturen kan stige til over 35 grader. 
Vi vil derfor hjælpe bønderne – og 
børnehjemmene – med materialer, 
så de i fremtiden kan blive selvfor-
synende med sunde afgrøder og 
friske grøntsager.”

En majsmark bliver vandet manuelt under to og en halv måneds tørke i Nordkorea i 2012.
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“ Det er ikke klimaet i sig selv, 
 men sårbarheden over for klimaet, 

 der er problemet. „



En kamp mod sult og sygdom 
 i verdens mest lukkede land
Nordkorea er kendt som verdens mest lukkede samfund, og befolknin-
gen lider under handelsblokader, tørke og mangel på basale fornøden-
heder. Mission Øst har som den eneste danske organisation fået adgang 
til landet for at hjælpe den hårdt prøvede befolkning. Få et overblik over 
arbejdet her.

LIVSTRUENDE SULT SLÅET TILBAGE

Mellem 25 og 50 gram ris. Det er, 
hvad der bliver af mad til børnene 
på de nordkoreanske børnehjem 
i de magre måneder før høsten 
i september. Den mangelfulde 
og ensidige kost skaber underer-
næring, der i sidste ende koster 
mange børn livet. Det vurderes, 
at 10.000 børn i Nordkorea dør af 
sult hvert år.

Siden 2011 har Mission Øst støttet 
børnehjem i Nordkorea med føde-
varehjælp og legetøj til at stimulere 
børnenes motorik og fantasi, der 
er blevet sat tilbage på grund af 
underernæring.

DRIVHUSE OG VANDPUMPE
”Nu går vi et skridt videre og gør 
børnehjemmet selvforsynende,” for-

tæller Kim Hartzner. ”Vi installerer 
en vandpumpe ved en nærliggende 
brønd, så børnehjemmet får indlagt 
vand. Og vi sender materialer til at 
bygge enkle drivhuse, så børne-
hjemmet kan blive selvforsynende 
med soyabønner og grøntsager.”

Trillingerne Sun, Gun og Puk er anbragt på børnehjemmet, 
fordi myndighederne ikke mener, at børnenes forældre kan 
tage sig af tre små børn og samtidig passe deres arbejde 
på cementfabrikken. Når en mor i Nordkorea får trillinger, 
ender børnene altid på børnehjem de første fire år af 
deres liv. Trillingerne elsker det nye legetøj fra Mission Øst, 
fortæller en af børnehjemmets medarbejdere.
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RENT DRIKKEVAND 
EFTER OVERSVØMMELSE

I sommeren 2012 blev tusinder hjemløse, da 
Nordkorea ramtes af oversvømmelser som følge 
af kraftige regnfald og tyfoner. Mission Øst sør-
gede for at genopbygge huse til 511 familier. 
Det skete sammen med Tear Netherlands. Ar-
bejdet fortsætter og der etableres vandsystemer 
i de nye bebyggelser.

Efter oversvømmelserne i Nordkorea er mangel på 
rent vand en trussel mod sundheden.

HYGIEJNE OG VARIERET KOST I LANDDISTRIKTERNE

I Nordkoreas landdistrikter er fejl-
ernæring og infektionssygdomme 
som diarré udbredte problemer. 
Alt landbrug foregår med hånd-
kraft, og det kan kun brødføde 
befolkningen 10 måneder om året. 
Produktionen er hovedsagelig ris, 
og befolkningen mangler derfor 
vigtige vitaminer og mineraler.
Mission Øst har netop søsat et pro-
jekt blandt 3.000 mennesker for at 
forbedre ernæringen og hygiejnen. 

I landbrug, skoler og køkkenhaver 
vil Mission Øst sørge for en mere 
varieret produktion af afgrøder. 
Når Mission Østs landbrugseksper-
ter har undersøgt mulighederne i 
området, bliver det besluttet, hvilke 
nye afgrøder, der skal dyrkes.

SIMPLE TING TIL LANDBRUGET
“På grund af de internationale 
handelsblokader kan befolkningen 
ikke få fat på simple ting som så-

sæd og overdækningsplastik, som 
kan bruges til at holde på fugten 
og beskytte afgrøderne mod 
kraftig sol i tørkeperioder. Det vil 
vi derfor skaffe til dem,” fortæller 
Kim Hartzner.
For at komme sygdommene til livs 
vil Mission Øst etablere sanitære 
systemer og undervise i hygiejne.

Ris er den mest udbredte 
afgrøde i Nordkorea, men 

den ensidige kost forårsager 
underernæring, og den er også 

svær at dyrke i tørkeperioder.
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Nødhjælp til Himalayas bjerge

Piskar ligger kun få kilometer fra epicentret for jordskælvet, der ramte 
Nepal 12. maj, og hovedparten af husene i landsbyen er styrtet sammen. 
Mission Øst nåede frem med nødhjælp i form af presenninger og hygiejne-
udstyr kort før monsunen satte ind og blokerede vejene med mudderskred.

Tidligt om morgenen den 8. 
juni drog en gruppe beboere fra 
landsbyen Piskar i den fjerne del af 
Sindhupalchowk-distriktet op i bjer-
gene for at rydde den hullede sten-

vej, der siden de kraftige jordskælv 
i april og maj har udgjort deres 
eneste forbindelse til omverdenen.
Hovedvejen til Katmandu var blevet 
blokeret af jordskred, og de mange 

efterskælv rystede stadig sten ned 
på de smalle veje. Beboerne gik i 
gang med at gøre plads til, at Mis-
sion Østs og vores partners lastbiler 
kunne nå frem til deres landsby, så 
de kunne få de presenninger og det 
hygiejne-udstyr, der var hårdt brug 
for.

MONSUNEN BLOKERER VEJENE
Piskar ligger i Sindhupalchowk-
distriktets udkant, og op mod 90 

Mange børn risikerer at blive ofre for trafficking efter jordskælvene i Nepal, fordi de ikke har noget sikkert sted at være. I Piskar er skolebygningen 
helt ødelagt, og børnene leger i ruinerne. Det er derfor vigtigt at komme i gang med genopbygningen hurtigt. 
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procent af husene på de stejle 
bjergskråninger er ødelagte. Også 
skolen er kollapset, og et skur 
fungerer som midlertidigt un-
dervisningslokale for landsbyens 
børn.
På denne dag skinnede solen, men 
få uger efter begyndte monsun-
regnen at falde, og vejene blev 
blokeret af mudderskred. Det var 
derfor vigtigt at få hjælpen frem så 
hurtigt som muligt.

10 GRADERS FROST
Men endnu et alvorligt problem 
venter, når vinteren kommer. I de 
2000 meters højde kan det nemt 
blive ned til 10 graders frost, og 
der er ofte snefald. Især ældre og 
personer med handicap er i en 
svær situation.
“Mit hus er faldet helt sammen, 
og min kone og jeg har ingen 
børn, så vi ved ikke, hvem der skal 
hjælpe os med at genopbygge 
det,” fortalte Man Kaji, en ældre 
mand, der bor med sin kone i et 
lille læskur.

ALVORLIGT 
 HYGIEJNEPROBLEM
Derudover er der et alvorligt hygi-
ejneproblem i landsbyen.
“Før jordskælvet var der blevet 
etableret latriner i hele distriktet, 
men mange af dem er styrtet 
sammen under jordskælvene, så 
folk nu må gå på toilettet i det fri. 
Det er et alvorligt problem, når 
bakterierne blander sig med drik-
kevandet, hvilket især er et pro-
blem under monsunen,” fortæller 
Sumina Shrestha, hygiejnekoordi-
nator for Mission Østs lokale part-
ner Community Development 
and Environment Conservation 
Forum (CDECF). Hendes opgave 
under uddelingerne har været at 
undervise befolkningen i, hvordan 
de skal bruge det hygiejneudstyr, 
Mission Øst har uddelt, som bl.a. 
indeholder sæbe og vandrens-
ningsmiddel.

Nødhjælpsindsatsen i Nepal
Mission Øst har over sommeren uddelt nødhjælp 
til otte landsbykommuner i det hårdt ramte 
Sindhupalchowk-distrikt. Det er sket i samarbejde 
med den schweiziske organisation Medair og 
tre lokale organisationer. Indtil nu har de delt 
nødhjælp ud til over 33.000 mennesker, og efter 
monsunen går de to organisationer i gang med 
genopbygning.

Det får hver familie
• 2 presenninger med reb
• 3 tæpper
• 2 vanddunke
• 1 plastik-krus
• 1 hygiejnepakke med bl.a. sæbe, vandrensnings-

middel, håndklæder, undertøj og lommelygte

Lastbilerne med nødhjælpen 
måtte køre ad smalle stenveje for at 

komme frem gennem bjergene.
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‘Vi har brug for et hus at bo i’ 

Man Kaji viser sit ødelagte hus, da han bærer nødhjælpen hjem.

Man Kaji stod oppe på bakken med 
sine tyre på græs, da jorden begyndte 
at ryste voldsomt. Bjergsiden begynd-
te at skride, og huse faldt sammen. 
Det første han tænkte på, var sin 
kone. Maili Maya havde de sidste ni 
år lidt af en psykisk sygdom, og han 
vidste, at hun befandt sig hjemme i 
huset længere nede ad bakken.

HUSET EN RUIN
Man Kaji var tæt på at besvime af 
frygt, men formåede alligevel at 
løbe ned til huset, hvor han til sin 
store lettelse fandt Maili Maya i sik-
kerhed. Hun gemte sig i et hjørne 
af underetagen, der ikke var brast 
sammen. Det lykkedes ham at 
trække hende ud af huset, hvoref-
ter de begge kunne se ødelæggel-
serne. Over halvdelen af huset var 
styrtet sammen, og resten er nu en 
fuldstændig ubeboelig ruin.

Efter jordskælvene i Nepal 
er de ældre og personer 
med handicap nogle af de 
mest udsatte. Man Kaji og 
Maili Maya er nogle af dem, 
Mission Øst hjælper med 
nødhjælp. Efter monsunen 
går genopbygningen i gang.
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Man Kaji og Maili Maya pakker det 
hygiejneudstyr ud, de har fået af 
Mission Øst og Medair.

ALENE UDEN BØRN
I den lille landsby Piskar langt oppe 
i bjergene, hvor Man Kaji og Maili 
Maya bor, er over 90 procent af 
husene styrtet sammen. Naboer og 
slægtninge fandt alligevel overskud 
til at bygge et lille skur til ægtepar-
ret. Her er alle deres ting stuvet 
sammen på det stampede lergulv.

“Først hjalp militæret os med at 
bygge et telt, men der kom vand 
ind, når det regnede,” fortæller 

Man Kaji. “Dette skur  er bedre, 
men vi har brug for et ordentligt 
hus at bo i. Vi ved ikke, hvad vi skal 
gøre,” siger Man Kaji fortvivlet. “Vi 
har ingen børn til at hjælpe os med 
at genopbygge huset.”

HJÆLP PÅ VEJ
Efter at have uddelt nødhjælp til 
otte landsbykommuner i Sindhu-
palchowk-distriktet, er Mission 
Øst gået i gang med genopbyg-
ningsfasen. Arbejdet sammen med 

partneren Medair kan dog først for 
alvor gå i gang, når monsunens 
regn og mudderskred ophører hen 
mod slutningen af august. Forelø-
big uddeles der værktøj til at rive de 
huse ned, der er i fare for at styrte 
sammen, og samle murbrokkerne 
sammen. Der sættes også toilet-
ter op, uddeles hygiejneudstyr og 
gives træning i hygiejnepraksis, så 
situationen ikke forværres af diarré-
sygdomme.

Mission Øst og Medair går systematisk til værks og 
sørger for, at også de mest sårbare grupper får den 
nødhjælp, de har brug for. Det gælder bl.a. de ældre, 
de kasteløse (dalitterne) og personer med handicap.

• Gravide kvinder, ældre og personer med handicap 
bliver opstillet i særlige rækker under uddelingerne, 
for at alle har lige adgang til nødhjælpen.

• Særlig information gennem plakater og hjemmebesøg 
sikrer, at alle får den nødvendige information.

• De lokale frivillige, der deltager i uddelingerne, bliver 
orienteret om at tiltale modtagerne af nødhjælpen 
respektfuldt uanset kaste, køn og etnicitet.

• Medlemmerne i nødhjælpsarbejdets lokale styregrupper 
består af både mænd og kvinder fra alle grupper af 
samfundet, bl.a. dalitter og personer med handicap.

Sådan sørger Mission Øst og Medair for de mest sårbare

Mænd, kvinder og ældre har hver deres kø under nødhjælpsuddelingerne.
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1212 I R A K

Børnene må ikke tabes på gulvet

For et år siden blev yezidierne – et religiøst mindretal – i Irak udsat 
for voldsomme overgreb af Islamisk Stat. FN tøver ikke med at kalde 
uhyrlighederne for  folkemord.  Historien har vist, at det er vigtigt, at 
disse ofre får hjælp til at håndtere chokket, for at fremtidige gene-
rationer ikke skal lide under de uhyrlige gerninger.

De to drenge og deres far turde 
knap trække vejret. Den søde og 
kvalme lugt af blod fyldte deres næ-
sebor, og de kunne mærke varmen 
fra de andre kroppe, der lå slappe 
og livløse omkring dem. Faderen 
var følelsesløs i lemmerne af sine 

skudsår. Han kiggede op. Én af de 
andre kroppe bevægede sig, men i 
det samme fyrede en bevæbnet kri-
ger en maskingeværsalve i mandens 
hoved. Kun de, der lå musestille, 
havde håb om at overleve. Der gik 
to timer, før IS-krigerne forlod 

bunken af lig, og Khalef og hans 
to drenge kunne rejse sig og flygte.

ØJENVIDNER  TIL
EN MASSAKRE
Khalef er ét af de mange øjenvid-
ner til Islamisk Stats massakre på 

“Vi var 70 personer i alt, og kun ni af os overlevede. 
Det var os, der lå under ligene uden at røre os i 
de to timer, vi ventede på at krigerne fra Islamisk 
Stat skulle gå,” fortæller Khalef, der her modtager 
nødhjælp fra Kim Hartzner i februar 2015.
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yezidierne i august sidste år, som 
Kim Hartzner mødte under Mission 
Østs nødhjælpsuddelinger i Nordi-
rak i vinter. Khalef er taknemmelig 
for at have overlevet sammen med 
sine to sønner, men de må hver 
dag slås med mindet om de timer, 
de lå under en bunke lig med et 
spinkelt håb om at overleve. Og 
de er ikke de eneste, der slås med 
svære minder. Kvinder er blevet 
voldtaget, børn har mistet deres 
forældre, og midt i en håbløs flugt 
skal yezidierne fra Sinjar ikke alene 
finde mad og husly, men også gen-
finde troen på andre mennesker 
og på selve livet.

VOLDEN BLIVER NEDARVET
Det er børn og kvinder, der er de 
mest udsatte. Kvinder kan tit, på 
grund af sociale tabuer, ikke tale 
om seksuelle overgreb, og børn 
befinder sig i en skrøbelig fase i 
livet.
“Når børn oplever krigstraumer, 
bliver de stumme. Der er mange 
psykologiske forstyrrelser i forbin-
delse med krig, og hvis der ikke 
bliver knyttet en ende på dem, vil 
børnene som voksne reagere med 
vold, når de oplever vold. Det er 
vigtigt, at børnene får afsluttet disse 
oplevelser, så volden ikke fortsætter 
ind i næste generation,” fortæller 
Jerome Caluyo, der i mange år har 
arbejdet med psykosocial hjælp i 
krigsområder og nu er Mission Østs 
landeleder i det ligeledes krigshær-
gede Afghanistan.

LEG I TRYGGE OMGIVELSER
Mission Øst har etableret centre i 
Nordirak, hvor kvinder har mulig-

hed for at tale om deres oplevel-
ser, og børn kan lege og tale sam-
men i trygge og rolige omgivelser. 
Centrene kaldes Child-Friendly 
Spaces (CFS), dvs. børnevenlige 
områder.
“De første meldinger, vi har fået, 
fortæller, at børnene har det 
skønt, så vores hovedformål med 
centrene er opnået,” fortæller 
Kendrah Jespersen, der koordine-
rer indsatsen i Irak for Mission Øst. 
Jerome Caluyo supplerer:
“Idéen er, at man ikke konfron-
terer barnet direkte med volden, 
men erstatter barnets voldelige 
oplevelse med noget positivt, fx 
med leg, spil og gruppesamtaler, 
hvor de selv taler med hinanden 
om, hvordan de håndterer deres 
oplevelser.”
 
ANERKENDELSE VIGTIG
FN’s og den politiske anerkendelse 
af massakrerne som folkemord er 
også vigtig. I Armenien kæmper 
man stadig med minder fra folke-
mordet i 1915, fordi Tyrkiet ikke 
vil anerkende Det Osmanniske 
Riges udslettelse af op mod 1,5 
millioner armeniere som folke-
mord. Hadet får lov at leve videre 
i mange generationer fremover. 
En politisk anerkendelse gør 
det omvendt muligt at stille de 
ansvarlige for en domstol, så alle 
kan komme videre. Og her spiller 
øjenvidner som Khalef en vigtig 
rolle. Han vil nemlig være i stand 
til at udpege dem, der dræbte så 
mange af hans venner og slægt-
ninge og næsten - men også kun 
næsten - gjorde det af med hans 
sønner og ham selv.  

Centre for kvinder og børn med traumer
• Mission Øst har oprettet ét center i Sinjar og to 

i Kurdistan i nedlagte offentlige bygninger og 
store telte.

• Centrene er drevet af frivillige, der selv er internt 
fordrevne.

• De frivillige får træning i at håndtere børn og 
voksne, der har været ofre for eller vidner til vold.

Gennem leg får børnene mulighed for at erstatte oplevelserne af 
vold med noget positivt.

Det kan være svært for kvinder at tale med familien om 
seksuelle overgreb. I centrene har de mulighed for at åbne sig 
over for kvinder, der har oplevet det samme.



Årsrapport
Nu kan du finde Mission Østs årsrapport for 
2014 på www.missioneast.org/publikationer. 
Rapporten er skrevet 
på engelsk og 
giver et overblik 
over projekter og 
aktiviteter i 2014. 
Her kan du også 
finde Mission 
Østs årsregnskab.

Kristian Jensen ny 
udenrigsminister
Efter folketingsvalget trådte 
Kristian Jensen den 29. 
juni til som ny udenrigsmi-
nister. Han afløser Martin 
Lidegaard og overtager 
også tidligere handels- og 
udviklingsminister Mogens 
Jensens opgaver. Mission 
Øst ser frem til et fortsat 
godt samarbejde med det 
danske udenrigsministe-
rium.

Tak for gode sommercamps
Mission Øst var igen i år med på de kristne sommercamps 
i Kolding, Mariager og Odder i juli måned. På SommerOase 
deltog Kim Hartzner i en livlig debat om forfulgte kristne med 
Danmission, Dansk Europamission og Mission Afrika.

Rapporten er skrevet 

over projekter og 

Østs årsregnskab.
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Thank YouMission East wishes to thank the following 

groups, organisations and companies:
Aalborg Citykirke · Aars Frikirke · AEC Fonden · Apostolsk Kirke · Apostolsk Kirke i Danmark · 

Århus Valgmenighed · Asta og Jul. P. Justesens Fond · Balderus Stoleflet · Begravelsesforretningen · 

Bistrup Kirkes Arbejdsudvalg · Bladpuljen, kulturstyrelsen · Boholte Kirke · Buschardfonden · Byens 

Valgmenighed · Bygma Fonden · CBM Christoffel-Blindenmission · Cedar Fund · Cimbrer Fragt - Aars 

ApS · CISU - Civil Society in Development  · City Kirken · Citykirken Århus · Danida - Danish 

International Development Agency · Danish Mission Council Development Department · Dansk 

Oase · Den Evangeliske Frikirke · Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen · ECHO - European 

Commission Humanitarian Aid and Civil Protection  · Eleverne på Luthersk Missionsf. Højskole · 

EU-CORD Christian Organisations in Relief and Development  · EuropeAid - European Commission 

International Cooperation and Development · FAO - United Nations Food and Agricultural 

Organisation · Filadelfia Kirke · Finn og Mona Højland sammen med Andreasskolen · Fonden af 21. 

marts 1979 · Fonden af 24.05.2003 · Foreningen for Handicappede Børn i Armenien · Foreningen 

Josvafællesskabet · Fredens-Nazaret Kirke · German Ministry of Foreign Affairs · Global Fund · 

Globalt Fokus · Glostrup menighedsråd · GNDR - Global Network for Disaster Risk Reduction · 

Grønnevang Kirke · Handicap International · HAP - Humanitarian Accountability Partnership ·  

Hedaa Holding ApS · Helsingør Domkirke · Herlufsholm Sogns Julemarked · Holbæk Frikirke ·

 Holstebro Pinsekirke · ICCO · Integral Alliance  · Jensen Skinker ApS · JT3 Klima A/s · 

Jubilæumsfonden af 12/8 1973 · Karlslunde Strandkirke · Kolding Valgmenighed ·  

Kristus Kirken · Läkarmissionen · Lauritzen Fonden · Medair · Missionsfonden af 4/5 1964 · 

Multihuset Frikirken ydre Mission · Norwegian Ministry of Foreign Affairs · PATRIP - Pakistan - 

Afghanistan - Tajikistan Regional Integration Program · People in Aid · Pinsekirken · Ringgren Consult 

ApS/ FR Holding · Ringsted Frikirke · Sæby Kirkecafé · SEAFLEX A/S · Solidarités International ·  

Sommercamp Mariager · Sorgenfri Menighedsråd · Tear Netherlands  · Tearfund Belgium · The 

Golbal Fund to Fight AIDS, Turberculosis and Malaria  · Tips og Lottopuljen · UM - Det danske 

udenrigsministerium · UNICEF - Armenia · Vadum Genbrug · Vækstcenter for Arbejde · Vinderslev 

Kirkekasse · VOICE - Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies  · Vorbasse Kirke · Wich 

Holding · World Relief · Y’smenette Clubs, Denmark · Y’smen’s Clubs, Denmark

K O R T  N Y T

Kraftige oversvømmelser i Burma
200.000 mennesker har mistet hus og hjem efter voldsomme over-
svømmelser og jordskred i Burma. Service and Development Depart-
ment (SDD) of the Mara Evangelical Church, som Mission Øst har støt-
tet i en årerække, beretter om ødelagte broer og rismarker i Chin State, 
og COME-skolens hovedbygning er bukket under for vandmasserne. 
Mission Øst støtter SDD med at yde nødhjælp i området.

Følg Mission Øst på facebook Her får du blandt andet sidste 
nyt om indsatsen i Nepal. 
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Sådan støtter du 
Mission Øst Brug hjemmesiden eller 

girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller 
via girokortet på bagsiden.

Brug betalingsservice
Tænk langsigtet og brug 
betalingsservice. Ved at støtte 
Mission Øst med et fast beløb 
hver måned, hvert kvartal, hvert 
halve eller hele år gør du det let-
tere for os at planlægge vores 
hjælpearbejde fremover. Det er 
en billig og enkel løsning – både 
for dig og for Mission Øst.

15.000 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.000 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 
testamentere en pengegave 
til et godt formål. En sådan 
gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver os mulighed for at 
hjælpe mennesker i nød – 
også fremover.

Hvis du ønsker vejledning, 
så ring til Mission Øst.

I Mission Øst bruges 93,7 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 6,3 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den når 
frem, og at der er gennemsigtighed, 
så vores støtter kan se, at det nytter.
Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

Send en sms
Skriv ME150 til 1245 og støt med 
150 kr.

1515

Hvert år rammes verdens mest 
udsatte mennesker af fatale 
katastrofer. De første 24 timer 
er afgørende, og du kan være 
med til at redde liv.

Sms 'k
lar' t

il 1
245 

og bliv
 en del a

f M
ission Østs katastro

fenetværk

Ved at sende ’klar’ giver du os muligheden for at bede dig om hjælp næste gang, en katastrofe rammer. 
Når det sker, vil du være blandt de første der får besked, og vi vil bede dig om at donere via SMS og sprede budskabet.
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