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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, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certificeret af People in Aid.
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Vi flygtede med vores  
børn på 10 minutter
Armenske Jackline fortæller, 
hvordan hun og hendes familie 
og 3000 andre armeniere blev 
fordrevet fra hjembyen Kessab.

Et farligt liv i Nepals bjerge
Padu og Arko Kumal er fattige 
bjergbønder, der er vant til at leve 
med naturens luner. Nu er de med 
til at sikre landsbyen mod fremtidige 
katastrofer.

Oversvømmelser i Afghanistan 
Da landsbyerne i Baghlan blev oversvømmet af mudder, stod Mission Øst klar til 
at hjælpe med at grave vejen fri, så nødhjælpen kunne nå frem.

Kort nyt 
Se billeder fra Nepals bjerge, bliv medlem 
af Mission Østs læserpanel og læs om 
børnehjørnerne, som er blevet renoverede.
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Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

Konflikten i Syrien har fyldt medierne i over 
tre år, men i takt med at tragedien vokser, 
og millioner af mennesker flygter, begynder 
trætheden og ligegyldigheden at melde sig 
hos mange. For hvordan kan man overhove-
det forholde sig til en så kolossal humanitær 
katastrofe?

I maj måned besøgte jeg en 
række kristne armenske flygt-
ninge i Libanon, som er blevet 
fordrevet fra deres historiske 
hjemby Kessab i Syrien af radikale 
oprørsgrupper. Og deres beret-
ninger gjorde et stort indtryk på 
mig. Mødet med disse nødstedte 
mennesker satte også konflikten 
i Syrien i det rette perspektiv. For 
bag hvert et anonymt tal i sta-
tistikkerne findes der nemlig et 

menneske, som har gennemlevet 
ufattelige lidelser og tab. Et men-
neske, som har krav på respekt 
og støtte.

MISTEDE ALT PÅ EN MORGEN
Armenierne levede i deres lille bjerg-
by med familie, venner og naboer 
og arbejdede med deres landbrug 
og små forretninger. Men deres 
fredelige tilværelse ophørte den 
21. marts, da bevæbnede radikale 
islamister indtog Kessab og tvang 
de cirka 3000 armenske indbyggere 
på flugt. De måtte flygte med deres 
børn og ældre familiemedlemmer. 
Mange fik hverken tøj eller papirer 
med sig. Mange efterlod også 
familiefotos og andre personlige 
ejendele. 
Disse mennesker havde tidligere 
en tilværelse, der mindede meget 
om mange danskeres. Nu har de 
mistet alt. Jeg kom uvægerligt til 

at tænke over, hvad man selv ville 
stille op i deres situation?

MÅLRETTET FORFØLGELSE
Alle syrere lider under borgerkrigen, 
men situationen for de etniske og 
religiøse mindretal kan virke ekstra 
kritisk, fordi de ud over de alminde-
lige krigshandlinger også udsættes 
for målrettet forfølgelse på grund af 
deres etnicitet og religion. 
På den baggrund har Mission Øst 
besluttet at hjælpe de kristne ar-
menske flygtninge fra Syrien med 
de mest basale fornødenheder som 
tøj, mad, hygiejneartikler og bleer 
til spædbørn. I den forbindelse vil 
jeg gerne rette en inderlig tak for 
den støtte, som gør det muligt at 
hjælpe disse mennesker.

Før levede de som os, 
 nu har de mistet alt

Armensk flygningefamilie fra Syrien, som har mistet alt, hvad de ejede.
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Igennem århundreder har kristne arme-
niere boet i den lille bjergby Kessab, der 
ligger i Syrien nær grænsen til Tyrkiet. Men 
den 21. marts i år blev byen stormet af radi-
kale islamister, som fordrev armenierne fra 
deres hjemby. 

X X X X X X X

Ifølge Jackline, som er etnisk arme-
nier fra Kessab,  de seneste to år 
jævnligt været ramt af stridigheder 

mellem regeringen og oprørerne. 
Folk fra byen har ind imellem måt-
tet fortrække fra deres hjem i et 
par dage for så at vende tilbage, 
når alt igen var roligt. Men denne 
gang var det anderledes. 

FORDREVET AF  
BOMBARDEMENTER
”Da bombardementerne startede 
denne morgen, havde vi ikke hørt 
noget lignende de sidste to år. Vi 
forstod, at det var meget alvorligt, og 

at vi var nødt til at forlade området. 
Det tog os kun ti minutter at pakke 
og forlade huset med vores børn. Jeg 
ringede til mine forældre, og vi hen-
tede dem og medbragte alt det, som 
vi kunne nå at pakke,” siger Jacklin. 

Hun forklarer, hvordan familien 
blev på vejene uden for byen indtil 
midt på dagen, mens de afven-
tede nyheder. Til sidst var de ældre 
trætte, så familien kørte til en 
nærliggende by, hvor de ventede 

Tragedien i Kessab

Jacklin med familiens mindste på armen: Det tog os kun 10 minutter at pakke og forlade huset med vores børn.

”Det var den 21. marts, hvor 
man fejrer mors dag i Syrien. Vi 
blev vækket kl. 5 om morgenen 

på grund af kraftige skyderier. 
Vi var forvirrede og vidste ikke, 

hvad vi skulle gøre,” fortæller 
Jacklin, som er etnisk armenier 

og sammen med sin familie 
har boet hele sit liv i den lille 

syriske by Kessab.
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S Y R I E N

“ Det eneste vi ønsker er at rejse tilbage til Kessab „
indtil klokken blev 16.30. Her fik 
familien besked om, at det var 
umuligt at vende tilbage til Kessab, 
da oprørerne havde indtaget byen.  

”Da det gik op for os, at vi ikke 
kunne køre tilbage igen, kørte min 
mand os til Latakia, en større by ved 
kysten i Syrien. Vi blev der i ti dage, 
og da vi ikke længere havde råd til 
at blive i Latakia i Syrien, kom vi her 
til den armenske by Anjar i Libanon. 
Vi har nu boet her i to måneder,” 
fortæller Jacklin.

FN OG MISSION ØST
”Det er meget vanskeligt for os 
her, fordi vores syriske penge ikke 
har nogen værdi. Der er ikke noget 
arbejde, og usikkerheden om, hvad 
der skal ske, er meget svær for os,” 
siger Jacklin om tilværelsen som 
landflygtig. 

Selvom familien er taknemmelig 
over den støtte, som de får fra 
FN, det armenske lokalsamfund i 
Libanon og hjælpeorganisationer 
som Mission Øst, så er det svært 
at vænne sig til at leve på andres 
nåde. Især når man selv er vant 
til at arbejde og klare sig selv. Før 
dyrkede familien æbler og fersk-
ner. Frugter, der nu er ved at blive 
modne hjemme i Kessab.

”Det eneste, vi ønsker, er at rejse 
tilbage til Kessab. Vi ved godt, at 
oprørerne har plyndret og ødelagt 
vores huse, men vi kan genop-
bygge dem,” siger Jacklin.

FERSKENTRÆERNE  
STÅR TILBAGE
Ingen ved, om Jacklin og hendes 

familie og de mange tusinde 
andre armeniere nogensinde får 
mulighed for at gense deres hjem 
og endnu en gang kan høste 
frugterne fra de plantager, som 
deres familier har passet gennem 
generationer. Mange armeniere fø-
ler, at krigen i Syrien og de radikale 
islamisters indtog kan betyde, at 
de aldrig mere kan vende tilbage 
til deres historiske hjemegne.

Historien om Kessab
Kessab er en historisk kristen-armensk by, som ligger i det 
nordvestlige Syrien ved grænsen til Tyrkiet. Der har boet 
armeniere i Kessab i mange hundrede år, og  byen er vigtig i 
armeniernes kulturhistorie og selvforståelse.

Frem til 1922 var byen en del af Det Osmanniske Rige. I 1915 
blev op mod 5.000 indbyggere deporteret  og dræbt under 
osmannernes folkemord på det armenierne, hvor op mod 
halvanden million armeniere blev dræbt. 

Den 21. marts 2014 blev Kessab indtaget af radikale islamiske 
oprørsgrupper som led i den syriske borgerkrig, og stort 
set hele den armenske befolkning blev drevet på flugt. 
Størstedelen af Kessabs beboere har søgt tilflugt i omkringlig-
gende byer som Latakia og i nabolandet Libanon.

Mission Øst 
hjælper de 
nødstedte

Foto: civilnet.org

Der er stadig mange 
armeniere lukket inde i 
Syrien. Blandt andet bor 200 
armeniere i krypten under 
en kirke i Latakia. Mission 
Øst støtter disse mennesker 
med basale fornødenheder 
som mad og tøj.
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”Vi møder dagligt armenske flygt-
ninge fra Syrien, og som kirke og 
lokalsamfund prøver vi at hjælpe 
vores armenske brødre og søstre, 
som ofte kommer her uden ejen-
dele. Af sikkerhedsgrunde har de 
været tvunget til at flygte. Ofte er vi 
helt overvældet, for vi får ikke nok 
støtte fra regeringen og internatio-
nale organisationer, men vi prøver 
at hjælpe, i det omfang, vi kan,” 
forklarer Saghe Panossian, der er 
biskop for den armensk-apostolske 
kirke i Libanon og selv kommer fra 
byen Kessab i Syrien.

BEHOV FOR HJÆLP
Den 21. marts blev Panossians 
fødeby, Kessab, indtaget af 
islamistiske oprørsgrupper, som 
fordrev byens befolkning. En del af 
beboerne fra Kessab er senere hav-
net i Libanon, hvor det armenske 

netværk af kirker, organisationer og 
private familier forsøger at hjælpe 
de nødstedte.
”Først kom de, der kunne komme 
ud selv. Derefter kom de ældre, der 
i første omgang blev taget til fange 
af oprørerne og derefter kom ud 
via Tyrkiet. Nogle bor hos familie 
og venner, andre bor på alder-
domshjem. Vi prøver at møde alles 
behov, men vi har brug for hjælp 
fra det internationale samfund, så 
vi virkelig kan hjælpe folk,” siger 
biskop Panossian.

LIBANON PÅ  
RANDEN AF KOLLAPS 
Det anslås, at halvdelen af Syriens 
21,5 mio. indbyggere er flygtet 
til andre lande eller er internt 

fordrevne. Før borgerkrigen var 
der 1,8 mio. kristne i Syrien, men 
flere end halvdelen menes at være 
flygtet.  
”Folk, der indtil i går havde et nor-
malt liv, er nu afhængige af andres 

hjælp. Det er en ulykkelig situation, 
men det er virkeligheden for rigtig 
mange mennesker i Mellemøsten, 
særlig i Syrien og Libanon. Vi har 
den store byrde i Libanon, at vi skal 
hjælpe de mange flygtninge fra 
Syrien,” siger biskop Panossian

FUNDAMENTALISTER  
FORTRÆNGER KRISTNE
Biskop Panossian påpeger, at de 
kristne i stort omfang bliver påvirket 
af begivenhederne i Mellemøsten, 
hvor radikale fundamentalister i sti-
gende grad får magten og trænger 
mindretal, heriblandt de kristne, op 
i en krog. 
”Mine brødre er i Latakia, og hver 
dag går de op i bjergene, for at se 
hvordan det går med kampene om-

kring Kessab, i håbet om, at det vil 
lykkes regeringens tropper at befri 
byen fra oprørerne. Alle håber, at 
de en dag kan vende tilbage og 
leve et normalt liv i deres hjemby,” 
siger biskop Panossian.

I Libanon kæmper armenske kirker, organisa-
tioner og fastboende armenierne for at hjæl-
pe de mange etniske armeniere, der er flygtet 
fra Syrien, hvor de bliver udsat for overgreb 
på grund af deres tro. Uden midler udefra er 
den hjælp, vi kan yde ikke tilstrækkelig, siger 
armensk apostolsk biskop i Libanon.

S Y R I E N

Vi er helt overvældet af  
� flygtningestrømmen�fra�Syrien

“ Flygtningestrømmen fra Syrien svarer  
til en befolkningstilvækst på omkring en  

fjerdedel på blot et par år „

Foto: civilnet.org

Biskop Panossian
Foto: Kim Hartzner

Foto: civilnet.org

Billederne her stammer fra en dokumentarfilm, som er taget i den kirke i Latakia i Syrien, hvor 200 armenske 
flygtninge er stuvet sammen i krypten.
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K O R T  N Y T

Vellykket årsmøde  
i Vorbasse
Mission Øst afholdt sit årsmøde i 
Vorbasse Sognehus søndag den 11. 
maj. Begivenheden tiltrak omkring 
60 deltagere, som hørte om organisa-
tionens arbejde til fordel for verdens 
fattige.  
Mission Østs nystiftede tyske søster- 
organisation, Mission East Deutsch- 
lands formand, Otto Bernhardt, deltog 
som særlig gæst.
Du kan se billeder fra dagen her: 
photos.miseast.org/Category

To ny-renoverede  
børnehjørner genåbnet
I Tadsjikistan har Mission Øst fejret genåbningen af to ny-renoverede 
børnehjørner. Børnehjørnerne er lokaler på skoler eller i andre offent-
lige bygninger ude i de fjerne tadsjikiske landsbyer. Her kan børn med 
handicap få behandling tæt på deres hjem, og forældrene kan mødes 
med ligesindede og udveksle erfaringer. Renoveringen er blevet mulig 
med støtte fra Y’s Men region Danmarks regionsindsamling.

Vil du være med til  
at gøre Mission ØST bladet endnu bedre?
En læserundersøgelse gennemført ved Mission Østs årsmøde i Vorbasse i maj 
viste, at læserne generelt er glade for Mission ØST bladet. Men vi tror på, at 
vi sammen kan gøre det endnu bedre. Derfor inviterer vi læserne til at blive 
medlem af vores læserpanel. 
Panelet mødes cirka en gang om året til en snak om bladets indhold og udse-
ende over en kop kaffe i Mission Østs lokaler i Hellerup. Herudover vil deltagerne 
blive bedt om at deltage i en årlig online spørgeskemaundersøgelse.

Vil du være med? Så skriv til annemette.nordfalk@missioneast.org

Oprydning er langt dyrere 
end forebyggelse
Udgifterne til at rydde op efter naturkatastrofer er gået fra 
50 til 200 milliarder dollars over de sidste 30 år, altså en fi-
redobling. Heraf bruges kun fire procent  på forebyggelse.
Det er, ifølge EU kommissær Kristilina Georgieva, 
en rigtig dårlig forretning: ”For hver dollar brugt på 
forebyggelse af katastrofer, kan der spares fire dollars, 
hvis katastrofen indtræffer,” siger Georgieva. Derfor 
giver det rigtig god mening økonomisk set at investere 
i forebyggelse, siger kommisæren. 

Kilde: Washington Post

80%af de, som rammes af 
naturkatastrofer er kvinder, 

børn, ældre og mennesker 
med handicap.
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Syriens kristne flygter fra  

forfølgelse og mord
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Generalsekretær Kim Hartzner 

besøger de syriske flygtninge

1000 kr. kan redde et under

ernæret barn i Nordkorea

Støt  fly
gtningene  

med 100 kr.

SMS ME100  

til 1245

Koster 100 kr. + alm. sms takst.

Mission Øst, tlf. 39 61 20 48

Sankt Lukasvej 13, 2900 Hellerup
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Mission ØST

Lyspunkter i Afghanistan
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Maina Abassi er både afghaner og dansker
Golshihra og hendes familie sultede hver eneste vinter
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Mission ØST

Et livsgrundlag til de fattigste
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Underernæring skader  hjernen, fortæller forskerAfghanere går sammen om  at passe bedre på jorden
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Mission ØST

Effektive våben mod fattigdom 
og undertrykkelse
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Det har vi sammen  opnået i 2013
Ekspert: Sådan bliver  udviklingsbistand bedre

Billeder  
fra Nepal
I maj var Anne Mette 
Nordfalk, kommunika-
tions medarbejder i Mis- 
sion Øst, i Nepal for at 
møde nogle af de kvin-
der, som får støtte fra 
Mission Østs alfabetise-
rings- og rettighedspro-
jekt. Du kan se billeder 
og læse mere her:  
www.miseast.org/nepal
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F I L I P P I N E R N E

Tak for din hjælp!

Før: Lærerværelse i grundskole i Barangay Palaypay lige efter 
tyfonens rasen.

Før: Den ødelagte hovedgade i Barangay Palaypay lige efter 
tyfonen Haiyan.

Efter: Hovedgaden i Barangay Palaypay efter oprydning. 

Efter: Samme lærerværelse efter at restaureringen var gennem-
ført.
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F I L I P P I N E R N E

Tyfonen Haiyan, som var den kraftigste orkan af sin art, målt over land nogensinde, 
efterlod flere filippinske øer fuldstændigt raserede. Nu, omkring et halvt år efter, 
bringer vi billeder fra oprydningsarbejdet, og en varm tak til alle de som har støttet 
arbejdet med at genopbygge de ødelagte byer.

Før: Det lokale busstoppested.

Før: Gaderne i Barangay Palaypay lige efter tyfonen. Efter: I dag er gaderne i Barangay Palaypay igen farbare.

Efter: Det lokale busstoppested. Bemærk, at soldaterne fra det 
første billed nu er erstattet af almindelige passagerer.
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N E P A L

Padu og Arko Kumals kvæg 
græsser på de stejle skrænter 
rundt om familiens lille hus. 
Sidste år mistede de en bøffel, 
fordi den faldt de cirka 600 meter 
ned i floden og døde, og hvert 
år falder stykker af skrænten ned 
og gør Padu og Arkos jord endnu 

mindre. Og med mindre jord og 
færre dyr, og dermed mindre og 
dårligere ernæring og penge til 
medicin, rykker Padu og Arko og 
deres tre børn tættere på sygdom 
og sult. 

SÅRBARE OVER FOR ULYKKER
Områdets geografi og klima 
kombineret med den udbredte 
fattigdom gør det særligt sårbart 
over for ulykker. I regntiden sker 
der ofte oversvømmelser, som 
forårsager drukneulykker og gør 
særligt børnene og de ældre syge 

af diarré og den dødelige sygdom 
kolera. Mange af områdets fat-
tige har ikke et toilet og afføring 
skylles derfor ned i floden, når det 
regner. 
Regnen forårsager også jordskred, 
som dækker de stier, som er om-
rådets eneste veje. Befolkningen 
i området må i forvejen gå langt, 
når de for eksempel skal samle 
eller sælge brænde og for manges 
vedkommende i flere dage, hvis 
de skal til lægen. Når stierne bliver 
ufremkommelige, bliver al færdsel 
umuliggjort.

Død og ødelæggelse 
 kan forhindres
I det nordvestlige Nepal lever Padu og  
Arko Kumal på naturens betingelser. 
Ulykker, sygdom og pludselig død er en  
del af hverdagen.

Padu og Arko Kumal med et af deres 
tre børn. Sidste år mistede de deres 

bøffel  på grund af jordskred.
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N E P A L

“ Hvis vi bliver meget syge, så dør vi „

LANG VEJ TIL LÆGEN
Området, der grænser op til Tibet, 
er dækket af bjerge, og ingen større 
veje fører derop, så al transport fore-
går til fods eller på æselryg. Bliver 
man syg her, er der flere dages gang 
til et dårligt udstyret hospital. ”Hvis 
vi bliver meget syge, så dør vi,” som 
en landsbyboer fortalte Mission Østs 
landeleder Christophe Belperron, da 
han sidst besøgte området.
For Padu og Arko og deres børn 
er risikoen for faldende klipper 
en anden meget virkelig fare i det 
daglige. Padus far døde for 24 år 
siden, da han fik et klippestykke i 
hovedet netop der, hvor familien 
hver dag henter brænde.

ULIGE FORDELING
Problemerne med jorden, der for-
mindskes og dyr, der styrter i døden, 
gælder særligt de fattigste. De bor 
og arbejder nemlig på de dårligste 
jordlodder, på de stejle skråninger, 
mens de rigere mennesker har 
den gode jord nede i dalene. 
”Undersøgelser viser, at det først og 
fremmest er de fattigste, der blive 
ramt, når en ulykke sker,” udtaler 
Christophe Belperron, i Nepal.

GUDS VILJE
Padu og Arko og deres børn ved, 
at de er omgivet af alle mulige 
ulykker, men indtil for nyligt anede 
de ikke, at der kunne gøres noget 
ved det, som de før oplevede som 
’guds vilje’. Men sidste år inviterede 
Mission Øst landsbyboerne til at 
fortælle, hvilke ulykker de oplever i 
deres hverdag og til at lave et kort 
over dem i fællesskab. Baseret på 
dette resultat lavede de sammen 
med Mission Østs medarbejdere en 

plan for, hvordan lokalsamfundet 
kunne reducere risikoen for ulykker.
Padu og Arko blev meget overra-
skede, da Mission Østs lokale med-
arbejdere fortalte dem, at dyrenes 

græssen kan forårsage jordskred, 
fordi dyrene fjerner de planter, der 
skal holde på jorden. 
Efter Mission Østs besøg blev der 
dannet en lokal ulykkeskomité, og 
komitéens første beslutning var, at 
der ikke skal være græssende dyr 
på de stejle skrænter, så vegetatio-
nen kan gro tilbage igen.

DERES MENING ER VIGTIG
Ud over ny viden fik Padu og Arko 
en særlig oplevelse ud af samarbej-
det med Mission Øst. Det er nemlig 
første gang, at nogen udefra har 

spurgt dem om deres mening, 
”Det er første gang, nogen har 
spurgt mig til råds,” siger Padu og 
tilføjer, at det får hende til at føle 
sig mere lige med de rigere men-
nesker i landsbyen.
Padu og Arko lever stadig udsatte liv, 
men nu ved de, at de kan være med 
til at ændre deres egen situation.

Sådan ser det kort ud, som Mission Øst tegner over en landsby sammen med indbyggerne.
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Abdul Rahim og hans sønner i færd med at forsøge at fjerne en af de store sten, som er skyllet hen på familiens jord.

Da landsbyen blev 
 oversvømmet

Abdul Rahim er 63 år gammel og 
bor med sin kone og 8 børn i en 
lille landsby i Baghlan provinsen i 
det nordlige Afghanistan. Familien 
havde netop tilsået deres jord med 
hvede, da deres landsby blev ramt 
af en voldsom oversvømmelse, 
som begravede deres marker 

under mudder og store sten og 
ødelagde deres hus.

MUDDER OG STORE STEN 
OVERALT
”Jeg har mistet alt. Det kommer til 
at tage mindst et år at gøre jorden 
klar til at blive tilplantet igen,” 
siger Abdul Rahim, som er 100% 
afhængig af sit lille landbrug for 
at overleve. Familien havde plantet 
300 kg hvede, og de havde for-
ventet at få to ton i høstudbytte, 
hvilket havde været nok til, at 
de havde kunnet klare sig frem 

I begyndelsen af maj i år blev en række små landsbyer 
i det nordlige Afghanistan ramt af en voldsom bølge 
af mudder og store sten. Marker, hjem og skoler blev 
dækket af mudder og sten. 
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Efter interviewet med landsbyboerne er den 
voldsomme regn fortsat. Derfor er endnu større 
områder blevet ramt af mudderskred, og 50 men-
nesker er meldt savnet. Mission Øst arbejder på 
højtryk på at grave landsbyerne fri af mudderet.

A F G H A N I S T A N

“ Mission Øst har repareret kanalerne  
og gravet vejen fri, og det er den eneste 

hjælp, vi har fået. „
Abdul Rahim, bonde i Afghanistan

To skoler i området 
er begravet i mudder, 

så børnene ikke kan 
modtage undervisning. 
Områdets sundhedskli-

nik er også ødelagt.

Derfor er 
Baghlanprovinsen 
udsat
Den nordøstlige del af 
Baghlanprovinsen, hvor 
Mission Øst arbejder, består 
af stejle bjergskråninger. 
Bjergene i området består 
ikke af klipper, men et porøst 
materiale, som nemt opsuger 
vand og bliver tungt, hvilket 
er en medvirkende årsag til 
voldsomme jordskred og 
oversvømmelser.

Området er afskåret fra resten 
af provinsen af en bjerg-
kæde og bliver derfor overset 
økonomisk af provinsadmini-
strationen, hvilket gør området 
endnu fattigere end andre 
lignende landområder andre 
steder i landet.

Mission Øst er den eneste 
internationale hjælpeorga-
nisation, der arbejder med 
langsigtet udviklingsarbejde i 
området. 

til næste høst. Nu må de leve af 
nødhjælp.
Landsbyerne i området bad Mission 
Øst om hjælp til at genetablere de 
ødelagte vandingskanaler for på 
den måde at forhindre, at de mar-
ker, der ikke er blevet oversvømmet, 
tørrer ud, samt hjælp til at rydde 
vejene, så nødhjælp kan nå frem. 
Mission Øst er en af de eneste inter-
nationale udviklingsorganisationer, 
som har fast base i området, og 
organisationen spiller derfor en væ-
sentlig rolle i katastrofesituationer. 

BOSAT FOR NÆR VED FLODEN
Landsbyerne ligger på en stejl 
bjergside nær floden, så det er let 
at hente vand og så den gode jord 
i bunden kan bruges til afgrøder. 
Desværre betyder det også, at 
landsbyboerne hurtigere rammes 
af oversvømmelser. ”Det er vi først 
blevet opmærksomme på for forny-
lig,” har flere landsbyboere fortalt 
Mission Øst. ”Noget tyder på, at 
oversvømmelserne i området både 
er blevet hyppigere og voldsommere 
de senere år, særligt i år, hvor kraftig 
styrtregn er kommet fuldstændig 
bag på landsbyerne, der ellers mest 
er vant til bløde regnskyl på grund af 
områdets normalt halvtørre klima,” 
fortæller Mission Østs landeleder i 
Afghanistan, Benny Werge.

FOREBYGGELSE KAN REDDE LIV
Mission Øst arbejder også med 
katastrofeforebyggelse i andre dele 
af Baghlanprovinsen. ”Hvis de lands-
byer, der nu er blevet dækket af 
mudder, havde været igennem vores 
træning i forebyggelse, så havde de 
måske været mere bevidste om, 
hvilke konsekvenser det kunne have, 
at deres landsbyer lå et farligt sted. 
De ville også have opført værn til 
at afbøde mudderbølgen og andre 
sikkerhedsforanstaltninger, og så var 
det sandsynligvis ikke gået helt så 
galt,” afslutter Benny Werge.
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E K S P E R T

Når katastrofen rammer
Mission Øst har arbejdet med 
katastrofeforebyggelse både i Af-
ghanistan, Nepal og Tadsjikistan. 
Arbejdet starter typisk med, at 
landsbyboerne inddrages i at 

identificere, hvilke katastrofer, 
der truer netop deres område. 
Herefter lægges en plan for, hvor-
dan katastrofer kan forhindres 
eller mindskes.

At overveje om de vil bo på det udsatte sted el-
ler flytte: Kunne landsbyen for eksempel flyttes 
længere væk fra floden?

At oprette et kata- 
strofeberedskab, 
så de selv kan 
rykke hurtigt ud, 
hvis ulykken er 
ude.

Konstruktion af 
dæmninger, der 
kan sagtne van-
dets fart i floder 
og bække.

Lære de lokale, at de skal indtænke de svageste 
i deres handleplaner. 80% af de, som rammes af 
ulykker, er mennesker med handicap, gamle og 
børn.

At bygge sikkerhedsmure, som kan skærme 
landsbyerne mod oversvømmelser, og beskyt-
telsesvægge langs floden, hvor der er særlig 
stor fare for, at den går over sine bredder.

At lave planer for genopbyg-
ning af nedslidte miljøer og 
interne aftaler om kontrolleret 
græsning og genplantning.

Desuden sørger Mission Øst 
for, at landsbyerne har red-
skaber, så de kan begynde 
hjælpearbejdet omgående, når 
en katastrofe indtræder (reb, 
skovle, hjelme etc).

Mange tragedier kan 
undgås, hvis effekten 
af en oversvømmelse, 
et jordskred eller andre 
ulykker kan mindskes. 
Samtidig er det langt bil-
ligere at forebygge end at 
rydde op. 

HER LÆRER LANDSBYENS BEBOERE FOR EKSEMPEL:
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I Mission Øst bruges 84 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennem-
sigtighed, så vores støtter kan se, 
at det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

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.

14.800 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække op til 14.800 
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.

Rejs med til Armenien

Verdensarv med en turbulent historie
Denne rundrejse går gennem flot natur, små landsbyer og seværdigheder på 
Unescos Verdensarvsliste, men viser også en turbulent historie fra den tidligste 
kristendom over verdenskrigene til Sovjetunionens fald og til moderne tid, hvor vestlig 
og arabisk indflydelse forsøger at påvirke udviklingen i Kaukasus. Desuden går turen 
også til de projekter, som Mission Øst støtter. Horisont Rejser støtter i 2013-14 arbejdet 
blandt mennesker med handicap i Armenien.

 Rejsen finder sted fra
 den 15. - 24. september 2014

Kontakt Horisont Rejser for program og tilmelding på tlf. 70 20 27 79 eller www.horisontrejser.dk

Rejseleder er Missions Østs medstifter og for-
henværende generalsekretær René Hartzner. 
Han har et indgående kendskab til befolknin-
gen, kulturen og historien efter at have rejst i 

landet i mere end 20 år. Med sin viden og erfaring er han med 
til at give oplevelserne dybde og perspektiv. Desuden kan han 
fortælle om den forandring i menneskers liv, han har oplevet i 
Armenien gennem årene.

Horisont Rejser støtter  
i 2013-14 arbejdet med   mennesker med handicap i  Armenien

Prisen  er nu:

11.400 kr.
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