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Mission Øst

er en dansk international hjælpeorganisa-

tion, der yder akut nødhjælp og langsigtet 

udviklingshjælp i Østeuropa og Asien. Vi 

baserer vores arbejde på kristne værdier, og 

hjælper mennesker i nød uanset race, reli-

gion og politisk ståsted. Mission Øst gennem-

fører projekter i Afghanistan, Armenien, Irak 

og Tadsjikistan og samarbejder med lokale 

partnere i Bulgarien, Nepal og Rumænien. Vi 

er også involveret i en fælles hjælpeindsats 

for de overlevende efter flodbølgen. Mission 

Øst modtager støtte fra blandt andre Det 

Danske Udenrigsministerium, EU og FN.
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Under angreb 
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Slap med skrækken 
To af Mission Østs medarbejdere blev fanget i farezonen, da et af 

vores kontorer i det nordøstlige Afghanistan blev stormet af demon-

stranter den 13. maj. Ingen hjælpearbejdere blev dræbt, men kontoret 

blev plyndret, og biler og bygninger blev brændt af. På side fire kan du 

læse, hvordan en af vores hjælpearbejdere oplevede det dramatiske 

angreb igennem et hul i det træskur, han gemte sig i. 

En dreng uden fortid
Forestil dig, at du var så fattig, at du måtte forlade dine børn og gøre 

dem forældreløse. Så fattige er mange forældre i Nepal. For at hjælpe 

forladte og forældreløse børn støtter Mission Øst et børnehjem i lan-

det. Pradeep Tamang er en af de drenge, der bor på hjemmet. På side 

otte kan du læse hans historie.

Endelig hjemme
I slutningen af juni rejste projektchef Mags Bird til Irak for at tilse 

Mission Østs projekter i den nordlige del af landet. Hun fik også mulig-

hed for at besøge en af de landsbyer, Mission Øst allerede har hjulpet. 

I landsbyen Ekmala har 32 kurdiske familier fået et hjem efter årtier på 

flugt. På side 10 kan du møde en af familierne. 
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Rige lande hjælper fattige
Finansministrene fra verdens 
otte rigeste lande, de såkald-
te G8-lande, blev i juni enige 
om en aftale, der betyder, at 
18 af verdens fattigste lande 
får afskrevet deres gæld. 

 

»Jeg tror godt, at jeg i dag kan 

sige, at vi har præsenteret den 

mest omfattende udtalelse, 

som nogen finansministre no-

gensinde er fremkommet med 

om emnet gæld, udvikling, 

sundhed og fattigdom«, sagde 

den britiske finansminister, 

Gordon Brown, efter at aftalen 

var indgået.

En frisk start

På mødet i juni blev  

G8-landene enige om at 

afskrive 40 milliarder dollar, 

som de 18 fattige lande skylder 

Verdensbanken, Den Internati-

onale Valutafond (IMF) og Den 

Afrikanske Udviklingsbank.

”Jeg kan bekræfte, at  

G8-finansministrene er blevet 

enige om en 100 procents af-

skrivning af gæld for de værst 

gældstyngede lande. Gælden 

på 40 milliarder dollar vil blive 

afskrevet øjeblikkelig”, sagde 

Gordon Brown ifølge Ritzau. 

Aftalen vil give de fattige lande 

en chance for at starte på en 

frisk, få rettet op på finanserne 

og eventuelt tage helt nye lån 

i stedet for at betale af på de 

gamle.

Skeptiske eksperter

Det er godt, men det er langt 

fra godt nok. Sådan lød reak-

tionen på G8-aftalen fra flere 

udviklingsorganisationer og 

lobbygrupper efter offentlig-

gørelsen. 

”Præsident Bush og premier-

minister Blair har gjort store 

fremskridt, og Gordon Brown 

og John Snow er blevet enige 

om et fremragende forslag 

til eftergivelse af gælden for 

mange af verdens fattigste 

lande”, sagde Jamie Drum-

mond fra U2-forsangeren 

Bonos lobbygruppe, DATA, til 

New York Times. ”Men gælds-

eftergivelsen skal ikke være en 

erstatning for en samlet plan 

om økonomisk hjælp og han-

delsaftaler til G8-topmødet”, 

sluttede han. 

G8-topmødet finder sted i juli 

i Skotland, hvor udvikling og 

fattigdom igen er på dagsor-

denen.

Kilde: www.politiken.dk

Redaktionen er afsluttet 7. juli 2005.

Bulldozerne  
er begyndt
Som vi fortalte i sidste num-

mer af bladet, har vores team 

i Irak fået økonomisk støtte 

af UNHCR (FNs Flygtninge-

højkommissariat) til at 

genopbygge den irakiske 

landsby Bosula. I slutningen 

af maj begyndte bulldozere 

at rydde grunden til den byg-

geplads, hvor Mission Øst i 

samarbejde med de lokale vil 

bygge 250 nye hjem. Næste 

skridt for vores hjælpearbej-

dere bliver at træne beboerne 

i at bygge huse. Hvis alt går 

efter planen, vil husene stå 

færdige inden årets udgang. 

Underernæring bekymrer
En undersøgelse gennemført 

af den internationale NGO, 

Action Against Hunger, og 

det tadsjikiske sundheds-

ministerium viser en foruroli-

gende stigning i underernæring 

blandt børn under fem år. 

I 2004 steg den akutte under-

ernæring blandt tadsjikiske 

børn til et landsgennemsnit 

på 7,6% fra 4,7% i 2003. I byen 

Kulyab, hvor Mission Øst ar-

bejder, lider 11,1% af børnene 

af akut underernæring. Den 

desperate mangel på mad 

hæmmer børnenes vækst og 

udvikling. 

Mission Østs team i Tadsjiki-

stan fortsætter med uformind-

sket styrke den livsvigtige ind-

sats for at øge den kritisk lave 

fødevareproduktion i landet. 

Teamet har netop fået støtte fra 

EU til at hjælpe 24.000 menne-

sker i Ziraki distriktet. Støtten 

skal bruges til at forbedre fø-

devareproduktionen og skaffe 

rent drikkevand.

http://www.politiken.dk
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To af Mission Østs medarbejdere 

blev fanget i farezonen, da et af 

vores kontorer i det nordøstlige 

Afghanistan blev stormet af 

demonstranter den 13. maj. Ingen 

hjælpearbejdere blev dræbt, men 

kontoret blev plyndret, og biler 

og bygninger blev brændt af. 

Det var en artikel i det amerikan-

ske nyhedsmagasin Newsweek, 

der i maj fremprovokerede en 

bølge af protester i den arabiske 

verden. Magasinet viderebragte 

udokumenterede oplysninger 

om, at muslimernes hellige bog, 

koranen, var blevet skændet på 

en amerikansk militærbase. En 

journalist på Newsweek skrev, at 

soldater på Guantanamo-basen 

pressede fanger under forhør ved 

bl.a. at skylle sider af koranen ud 

i toilettet. 

Nyheden nåede også byen Baharak 

i det nordøstlige Afghanistan, 

hvor Mission Øst har kontor. 

Under fredagsbønnen opfordrede 

den lokale mullah (muslimsk 

religiøs leder) tilhørerne til at gå 

på gaden og vise deres vrede. De 

anti-amerikanske demonstrationer 

udviklede sig, og det gik ud over 

de internationale hjælpeorgani-

sationer i byen. På trods af at vi 

altid forsøger at hjælpe dem, der 

har mest brug for hjælp - uanset 

race, religion og politisk ståsted 

- var Mission Østs kontor et af de 

kontorer, der blev stormet.     

Materielle og  
menneskelige skader

Angrebet efterlod store skader på 

Mission Østs bygninger og biler, 

men det havde også menneskelige 

omkostninger. En af vores interna-

tionale hjælpearbejdere, nepalesi-

ske Pankaj Singh, var på kontoret, 

da demonstranterne stormede 

stedet. Han fortæller:

“Klokken to om eftermiddagen 

begyndte demonstranter at smide 

sten mod porten til Mission Østs 

område. Jeg styrtede ud og fik vo-

res lokale vagt, Omid, til at slukke 

for generatoren. Derefter gemte 

jeg mig i et lille træskur, vagterne 

bruger som toilet. Efter kort tid 

fik demonstranterne lagt porten 

ned, og den ophidsede menneske-

Slap med skrækken 

Af projektkoordinator 
Pankaj Singh og lande-
ansvarlig Graeme Glover, 
Mission Øst

Foto: Rikke Dyrberg og 
Mission Østs team i  
Afghanistan

“ Jeg kunne se det hele igennem et hul i væggen. Jeg så 

også, hvordan demonstranterne slog vores vagt. Jeg følte mig 

hjælpeløs. ”
Pankaj Singh, projektkoordinator, Mission Øst

 

Afghanistan

Levevilkår  
53% af befolkningen lever under 

fattigdomsgrænsen. 

Afghanistan rangerer som nummer 

173 ud af 178 på UNDPs Human 

Development Index. 

Det vurderes, at der ligger 10-15 

millioner landminer i Afghanistan. 

Hver måned lemlæstes eller 

dræbes 150-400 afghanere af 

landminer.

Afghanistan er verdens største 

producent af opium.

�����������

��������

�����

��������������

������

����

��������

���������� ������������

��������

�������
�������



5

mængde myldrede ind på området. 

Jeg kunne se det hele igennem et 

hul i væggen. Jeg så også, hvordan 

demonstranterne slog vores vagt. 

Jeg følte mig hjælpeløs. 

Da det begyndte at kede demon-

stranterne at tæve Omid, begyndte 

de at ødelægge alt, hvad de kunne 

komme i nærheden af. Jeg var i 

chok og kunne næsten ikke tro 

mine egne øjne. På det tidspunkt 

havde ingen tænkt på at undersøge 

det skur, jeg gemte mig i. 

Nu dør jeg

På et tidspunkt åbnede en demon-

strant ventilen på en gasbeholder. 

Nu dør jeg, tænkte jeg. Jeg var 

sikker på, at demonstranten ville 

sætte ild til området. Skuret, jeg 

gemte mig i, var placeret uhyg-

geligt tæt på gasbeholderen og 

ruller af letantændelige plastikrør. 

Lugten af gas trængte ind til mig, 

men heldigvis tøvede demonstran-

ten med at sætte ild til skuret og 

begyndte i stedet at brænde vores 

biler af. Efter at have hærget i 

noget, der føltes som en uendelig-

hed, forlod demonstranterne igen 

området. 

Omid var rædselsslagen. Han ane-

de ikke, hvor jeg var. Han kaldte 

på mig, og jeg listede forsigtigt ud 

fra mit gemmested. Jeg var lige så 

bange som ham. Omid kom hen 

til mig og sagde, at jeg skulle blive 

i skuret.

Baharak ligger i Badakshan pro-
vinsen, der er en af de fattigste i 
Afghanistan. Bemærk vagten på 
taget – selvom krigen er slut, er 
atmosfæren stadigvæk anspændt.

>
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Jeg kunne intet gøre

I mellemtiden var demonstranter-

ne trængt ind i vores nærliggende 

gæstehus. Jeg kunne se røg stige 

op fra området, men jeg havde 

ikke andet valg end at blive, hvor 

jeg var. Det var det sikreste sted at 

gemme sig.

Efter en halv times tid vendte 

demonstranterne tilbage og be-

gyndte at plyndre. Igen så jeg alt 

igennem hullet i træskuret. Jeg så, 

hvordan de stak af med vores red-

skaber, cement, stålwirer, bærbare 

computere og mine personlige 

ejendele. Og der sad jeg og kunne 

intet stille op udover at iagttage 

den dramatiske og surrealistiske 

scene. Jeg var vred og havde lyst 

til at løbe ud og hive tingene ud af 

hænderne på dem, men jeg vidste, 

at det ville være det dummeste, jeg 

kunne gøre. Derfor forholdt jeg 

mig i ro og så demonstranterne 

slæbe trillebøre, vandbeholdere og 

tæpper væk fra området.   

I sikkerhed efter trusler og tæsk

Da alting af værdi var blevet stjå-

let, fik nogle af demonstranterne 

pludselig øje på skuret, hvor jeg 

gemte mig. Først kom et par børn 

ind i skuret. De smilede, og jeg 

forsøgte også at smile. Udenfor 

blev demonstranterne klar over, at 

der var nogen indenfor, og et par 

af dem kom ind i det lille rum. En 

fremmed mand kom også ind til 

mig. Han spurgte mig om noget på 

dari, men jeg forstod ikke, hvad 

han sagde. Det fornemmede han 

hurtigt og stillede derfor spørgs-

målet på urdu. Er du inder? Nej, 

jeg er fra Nepal, svarede jeg - lettet 

over at forstå ham. Når nogen 

spørger, så sig, at du er pakistaner, 

sagde han. Den fremmede fortalte 

demonstranterne, at jeg var paki-

staner. For første gang i lang tid 

følte jeg mig lidt tryg. Manden sag-

de til mig, at jeg skulle tage noget  

afghansk tøj på. Jeg nikkede.

Desværre havde seks af demon-

stranterne ikke i sinde at lade mig 

være i fred. En af dem slog mig 

i brystet og spurgte, hvor mine 

penge var. Jeg svarede, at de var 

blevet stjålet af en anden demon-

strant. De seks kropsvisiterede 

mig og tog alt, hvad jeg havde på 

mig. Pludselig stod en af dem med 

en metalstang i hånden, men den 

fremmede mand reddede mig. 

A F G H A N I S T A N

“ Jeg var vred og havde lyst til at løbe ud og hive tingene ud af hænderne på 

dem, men jeg vidste, det ville være det dummeste, jeg kunne gøre. ”
Pankaj Singh, projektkoordinator, Mission Øst

 

Ødelæggelserne efter angrebet er enorme, men heldigvis 
slap alle vores medarbejdere uskadte fra hændelsen.

>
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En anden mand førte mig hen til et 

sikkert sted, hvor jeg tilbragte nat-

ten. Det blev ikke til mange timers 

søvn den nat”. 

Bliver i Baharak

Pankaj Singh og vores andre 

hjælpearbejdere forholdte sig 

bemærkelsesværdigt roligt under 

de ekstreme omstændigheder. Det 

lykkedes dem alle at komme i sik-

kerhed. Dagen efter blev de samlet 

op af en helikopter og bragt ud af 

farezonen. De efterlod et brænden-

de kontor og en usikker fremtid i 

en provins, der har desperat brug 

for hjælp. 

Badakshan provinsen, hvor Ba-

harak ligger, er en af de fattigste 

provinser i Afghanistan. Opiums-

produktionen er høj, og levestan-

darden er lav. Rent drikkevand 

og lovlige indtægtskilder er svært 

tilgængelige. Mission Østs team 

føler derfor nøden er for stor til, 

at de kan forlade provinsen. De 

vil gerne blive og fortsætte med at 

gøre en forskel for de fattigste. De 

føler sig forpligtede til at hjælpe, 

så længe sikkerhedssituationen 

tillader det. Derfor er vi begyndt 

at genopbygge kontoret, og vores 

dedikerede og dygtige team er 

vendt tilbage for at sørge for rent 

drikkevand, for at undervise i 

sundhed og hygiejne og for at øge 

antallet af køkkenhaver, der giver 

fattige familier en indkomst. 

De lokale ledere i Baharak har 

indtrængende bedt os om at fort-

sætte vores hjælpearbejde, og det 

gør vi, men vi vil gøre mere end 

det. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for 

at intensivere vores kontakt med 

lederne, så de aldrig bliver i tvivl 

om, hvem vi er, og hvad vi gør for 

at hjælpe deres landsmænd.

Mærk din gave ”Afghanistan”, 

hvis du vil hjælpe os med igen at 

komme på fode i Baharak, så vi 

kan fortsætte vores hjælpearbejde 

i verdens sjette fattigste land.   

I Badakshan provinsen har  
Mission Øst gennemført flere 

vandprojekter, der betyder en  
verden til forskel for befolkningen.
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Forestil dig, at du var så fattig, at 

du måtte forlade dine børn og 

gøre dem forældreløse. Så fattige 

er mange forældre i Nepal. For at 

hjælpe forladte og forældreløse 

børn støtter Mission Øst et børne-

hjem i landet. Pradeep Tamang er en 

af de drenge, der bor på hjemmet.

”Mit navn er Pradeep Tamang. Jeg 

er seks år gammel”. Disse to sæt-

ninger kunne Pradeep ikke sige, 

da han ankom til Børnehjemmet 

Eternity for to år siden. Dengang 

kendte han hverken sit navn eller 

sin alder.

Forladt på grund af fattigdom

Den smule, jeg ved om Pradeeps 

fortid, er, at han arbejdede som 

hushjælp hos en familie. Folkene, 

han arbejdede for, bekymrede sig 

hverken om at give ham et navn 

eller om at fortælle ham, hvor 

gammel han var. De havde ingen 

respekt for hans rettigheder og 

brugte ham – en 4-årig dreng – til 

at ordne det hårde huslige arbejde. 

Pradeep huggede brænde, hentede 

vand og vaskede op. 

Pradeep har ingen erindring om 

sine forældre. Måske blev de dræbt 

under de blodige sammenstød 

mellem maoisterne og regerin-

gen. Måske var de for fattige til 

at forsørge ham. Måske solgte de 

ham til en menneskehandler for at 

overleve. Mange nepalesiske børn 

er ikke forældreløse, men bliver 

gjort forældreløse. Deres forældre 

forlader dem, fordi de lever i så 

ekstrem fattigdom, at de føler, at 

de ikke har råd til at forsørge dem.  

Heldigvis greb nogen ind, da de 

opdagede, at Pradeep blev behand-

let som en slave. De tog ham med 

til Børnehjemmet Eternity, der 

drives af den lokale organisation 

NASSO med støtte fra Mission 

Øst.

Retten til en barndom

Siden den dag har Pradeep haft et 

navn, en fødselsdag og den kærlig-

hed og omsorg, ethvert barn har 

krav på. Han behøver ikke længere 

at arbejde. Han kan gå i skole – en 

af hans yndlingsaktiviteter her i 

livet – og han kan lege og grine 

med sine venner på børnehjem-

met. Pradeep har fået retten til en 

barndom. I dag er han den bedste 

elev i sin klasse. Selvom han først 

begyndte at gå i skole for to år 

siden, har han allerede lært at læse 

og skrive på nepalesisk og engelsk.

Jeg mødte Pradeep på en rejse til 

Nepal i november 2004. I begyn-

delsen var han bare et af de mange 

En dreng uden fortid 

Af Alex Ramos-Peña,  
landeansvarlig,  
Mission Øst

Foto: René Hartzner

Nepal

Børn og uddannelse 
Siden 1961 er antallet af grund-

skoler i landet femdoblet. Der er 

ti gange så mange lærere, men 18 

gange så mange elever. 

 

56% af befolkningen er 

analfabeter. 

 

85% af alle børn mellem seks og ti 

år går ikke i skole – i gennemsnit 

arbejder de over 22 timer om 

ugen. 

25% af landets piger begynder 

aldrig i skole – for drengene er 

tallet 13%.
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Pradeep Tamang er heldig. I dag bor 
han på Børnehjemmet Eternity, der 
drives med støtte fra Mission Øst. Før 
arbejdede han under slave-lignende 
forhold hos en familie, han ikke kendte.

Alex viser Pradeep nogle 
videooptagelser, mens  
de andre børn fra børne-
hjemmet ser nysgerrigt til.
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forældreløse børn på Eternity, men 

et barn, der gjorde sine lærere og 

venner stolte. Da jeg begyndte at 

snakke med ham, indså jeg, at 

Pradeep var et særligt barn. En 

dag viste jeg ham, hvordan han 

kunne skrive på min computer. 

Da ordene kom frem på skærmen, 

lyste hans ansigt op, og uden at 

tøve skrev han sit navn.

Pradeep var begejstret. Hans øjne 

afspejlede glæden ved at lære nye 

ting. Jeg vil aldrig glemme det an-

sigtsudtryk. Efter et par sekunder 

stoppede han op og så på mig med 

et bekymret blik. Jeg spurgte ham, 

hvad der var galt, og han spurgte 

mig: ”Hvordan laver jeg mellem-

rum? Jeg er jo nødt til at have et 

mellemrum mellem mit fornavn 

og mit efternavn.” Da jeg havde 

vist ham, hvilken tast han skulle 

trykke på, fortsatte han ufortrø-

dent. Jeg var målløs. Drengen 

havde aldrig set en computer før, 

og nu sad han der og skrev på min 

bærbare, som om det var det mest 

naturlige i hele verden.  

Uddannelse er vejen frem

Pradeep drømmer om at blive 

pilot, når han bliver stor, og jeg 

tror, at han kan få sin drøm til at 

gå i opfyldelse. Forhåbentlig vil 

den uddannelse, han får igennem 

børnehjemmet, betyde, at han al-

drig kommer til at bekymre sig om 

at skulle forlade sine egne børn på 

grund af fattigdom.

Desværre er Pradeep langt fra et 

særtilfælde. Nepal er et af de fat-

tigste og mindst udviklede lande 

i verden, og det er de nepalesiske 

børn, der lider mest. Hvert år 

smugles tusindvis af børn ind i 

Indien til tvungen prostitution og 

børnearbejde. Børnene arbejder 

typisk på tæppefabrikker og som 

vejarbejdere. I selve Nepal er flere 

end to millioner børn involveret i 

børnearbejde. Derfor gennemfører 

kun halvdelen af de tilmeldte børn 

grundskolen. Mange går slet ikke 

i skole.

Børnehjemmet Eternity giver 

Pradeep en god chance for at få et 

bedre liv end det, hans forældre 

havde. Han er meget glad for at bo 

på hjemmet, og det er hans venner 

også. Det, der imponerede mig 

mest under mit besøg på Eternity, 

var Pradeeps og de andre børns 

bevidsthed om, at uddannelse er 

vejen frem og ud af fattigdommen. 

Børnene gør en stor indsats, når de 

sidder på skolebænken, så de, som 

de siger, kan blive ”gode menne-

sker, der kan hjælpe andre.”

Forhåbentlig vil den uddan-

nelse, Pradeep får igennem 

børnehjemmet, betyde, at han 

aldrig kommer til at bekymre sig 

om at skulle forlade sine egne 

børn på grund af fattigdom.

 

Nepal er et smukt land, men det er også 
et af verdens fattigste og mindst udvik-
lede lande, og det er de nepalesiske 
børn, der lider mest. Flere end to milli-
oner børn er involveret i børnearbejde.
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Af Mags Bird,  
projektchef, Mission Øst

Foto: Mags Bird

I slutningen af juni rejste jeg til Irak 

for at tilse Mission Østs projekter 

i den nordlige del af landet. Jeg 

fik også mulighed for at besøge 

en af de landsbyer, vi allerede har 

hjulpet. I landsbyen Ekmala har 32 

familier fået et hjem efter årtier på 

flugt. Qodrats familie er en af dem. 

Wahjin og Rojin smiler genert, da 

de kommer ind fra køkkenet med 

en bakke med kølige drikke til 

deres gæst. Det er en varm dag, 

så vandet er kærkomment. Mens 

jeg sidder på en skummåtte på et 

rent cementgulv i deres nye hjem i 

landsbyen Ekmala, fortæller deres 

mor Qodrat mig lidt om familien. 

På flugt fra Saddam

Som mange andre beboere i 

Dohuk regionen i den kurdiske 

del af Irak har familien en trist 

historie. Nogle irakiske kurdere 

blev fordrevet fra deres hjem med 

magt så tidligt som i 1970erne. 

Qodrats familie blev fordrevet fra 

regionen i slutningen af 1980erne 

under Saddam Husseins etniske 

udrensning af kurdere. Familien 

flygtede til Iran.

I 1992 vendte Qodrat tilbage til 

sit hjemland for at begynde forfra, 

men husene i hendes landsby var 

blevet jævnet med jorden. Som tu-

sindvis af andre internt fordrevne 

måtte familien bo i mange år hos 

slægtninge under trange og usle 

forhold. Familien havde intet valg. 

De havde ikke råd til selv at bygge 

et nyt hjem. Da Irak-krigen var 

forbi, blev det endelig muligt for 

hjælpeorganisationer som Mission 

Øst at hjælpe de internt fordrevne. 

Vores team analyserede behovene 

i Ekmala og forpligtede sig til 

at hjælpe de hjemløse familier. 

Qodrats familie var en af dem.

Projektet involverede ikke alene 

Mission Øst, men også en lokal 

entreprenør og landsbyboerne, der 

hjalp med at grave og bygge. Vores 

team har også hjulpet med at gen-

opbygge landsbyens skole, mens 

Endelig hjemme

Irak

Internt fordrevne
Der er mere end 1 million internt 

fordrevne i Irak, heraf er 800.000 

kurdere. 

 

Det er Saddam Hussein, der har 

fordrevet størstedelen af de 

fordrevne kurdere for at få kontrol 

over deres ressourcerige område.   

 

I slutningen af 1980’erne smadre-

de Saddam Husseins styrker 4.500 

kurdiske landsbyer. Titusindvis 

af mennesker blev slået ihjel og 

mange flere blev gjort hjemløse.  

I det nordlige Irak har Saddam 

Husseins styrker efterladt mere 

end 3.400 minefelter.

 

De blodige kampe mellem USA-

koalitionen og oprørere har også 

fordrevet mange mennesker 

omkring byerne Fallujah og Najaf.

�������������
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Wahjin og Rojin bor sammen med 
deres lillebror Diar i et af de huse, 
Mission Østs hjælpearbejdere har 
bygget. Deres forældre håber, at 
børnene får en tryg barndom i Ekmala.  
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den irakiske regering har sørget 

for elforsyningen til de nye huse. 

Enkle, men solide boliger

De nye boliger, der er blevet 

bygget i Ekmala, er enkle, men 

solide og står i stærk kontrast til 

de traditionelle mudderklinede 

huse i den anden ende af lands-

byen. Vedligeholdelsen af især 

de skrøbelige muddertage er en 

opgave, de hjemvendte beboere 

har svært ved at løfte efter at have 

været væk i årevis. De nye boliger 

med cementtage kræver næsten 

ingen vedligeholdelse og beskytter 

beboerne mod vind og vejr.

I foråret flyttede Qodrat og hendes 

familie ind i deres nye hus. Efter 

årtier på flugt var de endelig 

hjemme. Qodrat og de andre hjem-

vendte beboere er stolte af deres 

Mange har malet ydervæggene og er begyndt at dyrke grønt-

sager i deres små køkkenhaver. Lyden af barnestemmer og 

synet af kvinder, der passer og plejer deres huse og haver, 

fylder gadebilledet. Det er svært at forestille sig, at landsbyen 

for få år siden var en spøgelsesby.  

huse. Mange har malet ydervæg-

gene og er begyndt at dyrke grønt-

sager i deres små køkkenhaver. 

Lyden af barnestemmer og synet af 

kvinder, der passer og plejer deres 

huse og haver, fylder gadebilledet 

i Ekmala. Det er svært at forestille 

sig, at landsbyen for få år siden var 

en spøgelsesby. 

En hjælpende hånd

Qodrat og hendes familie er 

efterhånden ved at falde til i deres 

hjemby. Qodrat er hjemmegående, 

så hun passer familiens tre børn, 

Denne familie er en af de 32 familier, Mission Øst har hjulpet i den irakiske landsby Ekmala. Før var fa-
milierne internt fordrevne. Nu bor de i igen i deres hjemby efter årtier på flugt.

>
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Opgaven foran os er fortsat enorm. 

Titusindvis af familier lever 

stadigvæk under forfærdelige 

forhold. Mange har intet sted at 

bo. De sover i overfyldte fælles-

rum i forladte fængsler og skoler. 

Hjælpeorganisationer som Mission 

Øst spiller en vigtig rolle som pro-

blemløser. Sammen med internati-

onale donorer, lokale myndigheder 

og andre organisationer forsøger vi 

at gøre livet tåleligt for de internt 

fordrevne.

Så sent som i foråret underskrev 

Mission Øst en kontrakt med 

UNHCR (FNs Flygtningehøj-

kommissariat). En kontrakt, der 

betyder, at flere end 250 familier i 

den irakiske landsby Bosula vil få 

et hjem. Bulldozerne er begyndt at 

rydde grunden til byggepladsen. 

Mission Øst vil også sørge for en 

skole, et vandsystem, en vej og 

andre basale fornødenheder til 

landsbyen. 

Hjem kære hjem

Qodrats liv har ikke været smerte-

frit. Udover traumet over at være 

blevet fordrevet fra sit hjemland, 

mistede hun fem børn, før hendes 

yngste, en dreng, blev født. Hun 

kalder ham Diar. Det betyder: 

”Gud har husket”. Hendes kærlig-

hed til drengen er ikke til at tage 

fejl af. Qodrat håber, at han vil 

få en tryg barndom og ungdom i 

Ekmala - uden de lidelser, hun har 

oplevet.

Under vores samtale sover Diar 

fredfyldt i den anden ende af 

rummet. Han føler sig tydeligvis 

hjemme i det nye hus. Og pigerne? 

Hvad synes Wahjin og Rojin om 

huset? Pigerne fniser og kan ikke 

få ordene frem, men deres tak-

nemlige blikke siger alt.

I R A K

mens hendes mand arbejder i 

marken. Livet er blevet langt bedre 

for familien, siden de fem flyttede 

ind i deres eget hus, men det er 

ikke problemfrit. Selvom Qodrats 

mand arbejder hårdt, er det ikke 

altid, at tomaterne, han hjælper 

med at dyrke, sælger godt, så fami-

liens indtægt er meget lille. For at 

spæde lidt til det sparsomme fami-

liebudget sælger Qodrat chokolade 

og andre småting fra sit hjem - en 

lille lokal kiosk. 

Familien har som andre hjem-

vendte brug for en hjælpende hånd 

til at få en god start. Arbejdsløs-

heden i det nordlige Irak er for 

tiden så høj, at familierne har brug 

for alternative indtægtskilder. 

Derfor har Mission Øst givet de 32 

familier i Ekmala praktisk hjælp 

i form af får, hvis mælk og uld 

kan give familierne en indtægt. 

Mælken og ulden kan sælges på 

markedet. Dyrene kan formere sig, 

og lammekødet kan gøre famili-

erne mætte i mange dage.

Flere huse på vej

De 32 familier i Ekmala er langt 

fra de eneste, Mission Øst har 

hjulpet med at genvinde deres 

værdighed og tryghed. Indtil nu 

har vores team i Irak været med 

til at bygge 192 huse. Vi bygger 

også lærerboliger, vandsystemer 

og veje. 

Livet er blevet langt bedre for Qodrat og hendes familie,  
siden de flyttede ind i deres eget hus. Mission Øst har ikke 

alene bygget huset, vores team har også givet den fattige fami-
lie får, så den kan få en god begyndelse. Fårenes mælk og uld 

kan sælges, og kødet kan gøre familien mæt i mange dage. 

>
Familierne i landsbyen Ek-
mala er heldige. Titusind-
vis af fordrevne familier 
lever stadigvæk under for-
færdelige forhold i over-
fyldte fællesrum i forladte 
fængsler og  på skoler.
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for hjælp, og det har de i Afgha-

nistan. Et land, der i dag – tre år 

efter det frygtede Taleban-styres 

fald – stadigvæk er et af verdens 

brændpunkter. 

Hjælp os med at hjælpe

Årsagen til demonstrationerne i 

maj var en artikel i det amerikan-

ske nyhedsmagasin Newsweek. 

Artiklen viderebragte forlydender 

om, at amerikanske soldater havde 

skændet koranen på Guantanamo-

basen. Hændelsen fortæller noget 

om, hvor skrøbelig freden er i de 

lande, Mission Øst arbejder i. Den 

fortæller også noget om, hvor utro-

ligt vigtigt vores hjælpearbejde er. 

Det gør en stor forskel for beboer-

ne i Baharak, at vi er der. Det ville 

også have gjort en stor forskel, 

hvis vi havde forladt byen. 

Mission Øst er kun i stand til at 

hjælpe afghanerne så længe, der 

er nogen, der støtter vores arbejde 

økonomisk. Vi er meget afhængige 

af gaver fra private givere. Du kan 

hjælpe os med at hjælpe, hvor 

nøden er størst – i Afghanistan og 

andre af verdens brændpunkter.  

Afghanistan er verdens sjette fat-

tigste land. Kun fem afrikanske 

lande er endnu fattigere. Derfor 

bliver Mission Østs hjælpearbejdere 

i landet, selvom demonstranter 

stormede et af vores kontorer i maj. 

Den 13. maj blev Missions ØSTs 

kontor i byen Baharak i det 

nordøstlige Afghanistan angrebet. 

Vrede demonstranter plyndrede 

kontoret og satte ild til både byg-

ninger og biler. I Hellerup fik vi i 

første omgang kun ubekræftede 

nyheder om angrebet. Vi vidste, 

at kontoret var blevet angrebet, 

men vi vidste ikke, hvad der var 

sket med vores medarbejdere. 

Uvisheden var forfærdelig. Tiden 

sneglede sig afsted. Først flere ti-

mer senere fik vi bekræftet, at alle 

vores medarbejdere var i sikker-

hed, og vi kunne ånde lettet op. 

En af vores medarbejdere, der 

var på kontoret den dag, er 

projektkoordinator Pankaj Singh 

fra Nepal. Da demonstranterne 

stormede kontoret, gemte han sig i 

et lille skur. Igennem sprækkerne 

i træværket kunne Pankaj Singh 

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær,  
Mission Øst

Mission Østs værdier: Ærlighed · Integritet · Omsog · Respekt for alle mennesker · Værdsættelse af individet

se passivt til, mens bygninger og 

biler blev plyndret og brændt af. 

Lykkeligvis slap han og Mission 

Østs andre medarbejdere fra 

angrebet med livet i behold. Dagen 

efter blev de fløjet i sikkerhed.

Vi bliver i Baharak

Vores medarbejdere efterlod et 

brændende kontor og en usik-

ker fremtid i et område, der har 

desperat brug for hjælp. Basale 

fornødenheder som rent drikke-

vand og levedygtige afgrøder er en 

mangelvare i og omkring Baharak. 

Vores medarbejderes sikkerhed 

kommer i første række, men vi må 

ikke glemme de mennesker, der 

som afghanerne er ofre for krig, 

konflikt og fattigdom. Derfor er 

Mission Øst nu tilbage i Baharak. 

Vores mission er at hjælpe de 

mennesker, der har allermest brug 

Under angreb

L E D E R

Vores mission er at hjælpe de mennesker, der har allermest 

brug for hjælp, og det har de i Afghanistan. Et land, der i dag 

– tre år efter det frygtede Taleban-styres fald – stadigvæk er 

et af verdens brændpunkter. 
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For 70 kroner om måneden kan 

du give et barn chancen for at gå 

i skole. Pengene bliver brugt til 

skoleuniformer, undervisningsma-

terialer og gebyrer. I Nepal er det 

ikke gratis at gå i skole.  

For 90 kroner om måneden kan du 

hjælpe et barn på Børnehjemmet 

Eternity. Pengene bliver brugt til 

mad, medicin, tøj og ikke mindst 

skolegang.

Hjælp Nepals børn
I Nepal er uddannelse en luksus, 

mange familier ikke har råd til. 

Mindst to millioner børn arbejder 

i stedet for at gå i skole. Du kan 

være med til at give børnene en 

chance for at få en god fremtid. 

Hvis du mærker din gave ”Nepal”, 

vil vi, i samarbejde med vores lo-

kale partner sørge for, at din gave 

går til de børn, der har mest brug 

for hjælp.  

Hjælp Nepals børn.  Hver eneste krone nytter.
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Bruger du dit skattefradrag?
Gaver til Mission Østs hjælpe-

arbejde er skattefrie. Du kan 

trække dine gaver fra på selv-

angivelsen efter disse regler: 

6.400 kroners-reglen

Hvis du støtter Mission Øst, 

kan du trække pengene fra i 

skat, hvis du giver mere end 

500 kroner om året. De første 

500 kroner er ikke fradrags-

berettigede. Hvis du bruger 

denne regel, kan du fratrække 

op til 6.400 kroner. Alle i din 

husstand kan bruge reglen.

Gavebrevs-reglen

Et gavebrev er en af de billigste 

måder, du kan støtte Mission 

Øst på. Med et gavebrev i 

hånden kan du give op til 15% 

af din årlige indtægt og trække 

hele beløbet fra i skat. Gavebre-

vet forpligter dig til at give et 

fast årligt beløb til Mission Øst 

i 10 år.

Begge regler

Du kan bruge begge regler for 

fradrag på samme tid.

Kontakt os

Kontakt os venligst på  

tlf. 39 61 20 48 eller på 

miseast@miseast.dk, hvis du 

har brug for flere oplysninger 

om reglerne for skattefradrag.  

Den 1. juni trådte René Hartzner tilbage som general-
sekretær for Aktiv Mission. I den anledning vil vi gerne 
invitere dig til en reception, hvor vi siger farvel til René 
Hartzner og byder velkommen til Ruben Lysemose,  
der er den nye generalsekretær.

Receptionen finder sted den 19. august  
klokken 14.00-16.00 på Mødestedet, Skt. Lukasvej 6A,  
2900 Hellerup.

Reception

Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup, tlf. 39 61 20 12

René Hartzner Ruben Lysemose
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Kan de stole på dig?
I Øst lever mange børn i eks-

trem fattigdom. De har brug for 

nogen at stole på. I Mission Øst 

vil vi gerne være dem, børnene 

kan stole på, men vi har brug 

for din hjælp.

Ved at bruge Betalingsservice 

(BS) og støtte Mission Øst med 

et fast beløb gør du det lettere 

for os at tænke langsigtet. Du 

er også med til at holde vores 

administrationsudgifter nede. 

BS er en billig og enkel løsning 

– både for dig og Mission Øst.

Udfyld kuponen og send den 

allerede i dag. Tak! 

BS-tilmeldingsblanket

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut 

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Støtte til   Mission Øst eller   Land, angiv venligst hvilket    

  Ønsker takkebrev

Dato
   

Underskrift
 

Beløb

  100 kr.   300 kr. 

  600 kr.    

 Andet beløb  kr.

Overførsel hver  

  måned   kvartal 

  halve år   år 

Fra dato 

Støt Mission Øst.  
Vores mission er mest nødhjælp for pengene. 

Udfyld kuponen og send den  

i en lukkert kuvert til: 
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Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Overførsel fra kontonummer

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År Sæt X

Betales nu

. . ,

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S 2004-11 BG 1097-23820 

Gebyr for indbetaling betales kontant

78

Betalingsdato eller

+01< +7731566<

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank 
modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus 
med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

GIROINDBETALING KVITTERING

MØ-MAG-0504

MAGASINPOST ID 12796
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker takkebrev

773 1566
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566


