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give sine børn friske grøntsager hver dag.
Det har gjort familien meget sundere.
Foto: Kendrah Jespersen.
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Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter
lokalsamfund i at styrke og organisere sig selv.
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i
nød uanset etnicitet, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller gennem
lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea og
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og
FN. Vi er certificeret af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af Integral Alliance. Mission Øst
følger Røde Kors' Code of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

LEDER

44-årige Fahima og hendes familie blev i sommer ramt af tørke. I forvejen har de svært ved at klare sig med den smule, manden tjener ved at holde øje med naboens husdyr.
Det hjælper, at Fahima har fået 15 høns af Mission Øst, som forsyner familien med æg. Her står hun foran hønsehuset sammen med sin voksne søn, der har et handicap.
Foto: Zarrena Vasquez

Klima-sulten truer
Klimaforandringer skaber sult for verdens
fattigste. Mission Øst hjælper dem til at klare
sig i fremtiden med nye landbrugsmetoder.

K

limaforandringerne er
kommet for at blive. Mens
vi herhjemme diskuterer,
hvordan vi kan nedbringe vores
CO2-udslip, kæmper fattige
mennesker i de allermest udsatte lande med at holde sulten for
døren, fordi vejret ikke opfører
sig som det plejer.

dest. Under tørken i Afghanistan
sidste sommer så Hr. Sangi-Bay
halvdelen af sit livsgrundlag
visne bort under en brændende
sol. Heldigvis kunne Mission Øst
hjælpe ham med foder til dyrene, så han ikke var nødt til at
sælge dem og miste det sidste,
han ejede.

MADEN VISNER BORT
For den fattige bonde i Afghanistan, Nepal og Myanmar er
det nemlig det, det hele handler
om: at dyrke mad nok. Og det
er de fattigste, der rammes hår-

NYE MÅDER AT DYRKE PÅ
Men der er brug for langsigtede
løsninger. Som Jesper Theilgaard fortæller om på de næste
sider, er man i Nepal og Myanmar vant til, at monsunregnen

falder på samme tid hvert år,
og århundreders landbrug er
bygget op omkring det.
Nu ændrer klimaet sig, og vi
er derfor nødt til sammen at
udvikle nye måder at dyrke
på for at undgå hungersnød.
Mission Øst er i fuld gang i
Nepal og Myanmar, som du kan
læse mere om på siderne 10-11
og 12-13.
Vi kan ikke være hurtige nok til
at finde løsninger på verdens
fremtidige klima-sult.
Vi håber, at du bliver inspireret
til at være med!
TAK FOR DIN STØTTE!

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst
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Af Svend Løbner, journalist

Jesper Theilgaard:
”Jeg er whistleblower
for klimaet”
Jesper Theilgaard
er ikke vejrgud,
men noget nær en
vejrguru. De fleste
kender ham fra tvskærmen, hvor han i
årevis har forudsagt
det, vi alle taler om:
det danske vejr.

J

esper Theilgaard er mere
end jovial vejrvært. Han har
også sat sig så meget ind i
jordens klima, at han kan tilføje
klimaekspert til sit cv.
Og det er i den anledning, at vi
har sat ham stævne på Café Jorden Rundt i Charlottenlund for
at få det hele på det rene: Hvad
betyder klimakrisen i de lande,
hvor Mission Øst arbejder?
LIVSNERVEN SMELTER BORT
”Steder, hvor man er afhængig af
vand, som i Himalaya-området,
hvor smeltevandet fra bjergene
faktisk er livsnerven, er det
vigtigt, at gletsjerne stadig er
intakte,” forklarer han. ”Vi har
for eksempel også problemet i
Bolivia, hvor den store Chacal4 | MISSION ØST | N R 1 2019

Jesper Theilgaard har fulgt vejret tæt i mere end 40 år, og han ser tydelige ændringer i klimaet. Vi har en pligt til at gøre
noget ved det, mener han. Foto: DR

taya-gletsjer er væk. Den gav
jo vand til store byer ved foden
af bjerget. Det vand har man så
ikke mere.
Så må man lave vandopsamlinger og finde på noget andet.
Den naturlige vandtilførsel er
væk. Hvad gør man så? Det må
man have en plan for. For på
et eller andet tidspunkt er der

nogle gletsjere, der forsvinder, og
så skal vandet hentes et andet
sted fra.”
”DET GØR IKKE
SOM DET PLEJER”
I Nepal, hvor Mission Øst arbejder, har man oplevet klimaforandringerne med store oversvømmelser. Om det forklarer
Jesper Theilgaard: ”Sydøstasien

er generelt meget afhængig af
Monsunen. Monsunen har altid
været et stabilt vejrsystem – tørt
om vinteren og regnfuldt om
sommeren. Det er det, befolkningen har indrettet deres
samfund efter. Det har vi dybest
set også gjort herhjemme med
årstiderne. De er bare ikke så
stabile som monsunregnen i
Sydøstasien. Men når man har en

I sommeren 2017 blev det sydlige Nepal ramt af alvorlige oversvømmelser, der skyllede huse og afgrøder væk. Befolkningen var afhængig af nødhjælp fra bl.a.
Mission Øst, mens de fik genopbygget deres huse. Foto: Susanne Madsen

gammel kultur, som er bygget op
om nogle standardiserede vejrmønstre, så har man også noget
knowhow, erfaring og viden om,
hvordan man dyrker landet med
det klima og vejrsystem. Når det
så bryder op og bliver ustabilt, så
kan jeg godt forstå, at befolkningerne slår ud med armene
og siger: ’Det gør ikke, som det
plejer!’”
”Det er en udfordring i Sydøstasien: Monsunen er blevet ustabil. Den bryder op i nogle centre,

hvor der falder meget regn, og
så er der nogle steder, hvor det
ikke regner. Den ustabilitet kan vi
ikke ændre på kort sigt. Derfor er
vi nødt til at tilpasse os.”
ANSVAR FOR AT HJÆLPE
Det er mere end 40 års arbejde
som meteorolog, der har gjort
Jesper Theilgaard opmærksom
på, at der er sket ændringer i
vejret og klimaet.
”Samtidig kan jeg også se, at det
for vores efterkommere er af stor

betydning, at vi får løst klimakrisen. Så hvis jeg kan medvirke
til at åbne folks øjne på en eller
anden måde, så gør jeg selvfølgelig det. Det er en pligt, synes
jeg. Det er lidt ligesom at være
whistleblower. Jeg er whistleblower for verdens klima.”
Om de mennesker, der forveksler
de naturlige klimaforandringer
med de menneskeskabte, er
Jesper Theilgaard klar i mælet:
”Det er noget forfærdeligt vrøvl.

For det første ved vi udmærket
godt, hvad der er hvad. Der er
mange myter, som går i flæng.
Men man kan ikke komme
uden om, at det, der sker nu,
er en kunstig forøgelse af CO2 i
atmosfæren. Det er drivhuseffekten, der styrer det her.
Og vi kan tydeligt se, at der er
mennesker, der rammes af tørke
og oversvømmelser på grund af
klimaforandringerne. Dem har
vi ansvar for at hjælpe. Vores
humanisme forhindrer, at vi
bare lader stå til.”
NR. 1 2019 | MISSION ØST | 5
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Af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Klimaforandringer
skaber sult i Nordkorea
Nordkoreas befolkning sulter efter den værste høst i syv år. Befolkningen er i forvejen udsat,
når klimaforandringer skaber tørker, storme og kraftige regnskyl i landet. Få et overblik over
katastrofer forårsaget af ekstremt vejr, siden Mission Øst begyndte at arbejde i landet i 2011.

Der er to former for underernæring; den langvarige, som bl.a. forårsager lav vækst, og den akutte, som dræber. 20 procent af Nordkoreas børn lider af lav
vækst og tre procent er akut underernærede. Foto: Dietmar Roller, 2012
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AUGUST-SEPTEMBER

2010

Store mængder regn ødelægger
dele af årets høst.

JUNI

2011
Flere end 3.000 huse bliver
ødelagt af kraftige regnfald.

JULI

2013

DECEMBER-JANUAR

2010/2011

Vinteren er usædvanlig kold, og i
marts erklærer World Food Programme, at der er fødevarekrise.

JULI-AUGUST

2012

En tyfon med regn, storm og
oversvømmelser dræber over
200 mennesker, ødelægger over
28.000 huse og oversvømmer
170.000 hektarer landbrugsjord.

JUNI

2015

MAJ-FEBRUAR

2011/2012

JUNI

2011

Mission Øst hjælper over 27.000
Stormen Meari ødelægger 160 boligudsatte børn med fødevaretilskud. blokke og oversvømmer 21.000 hektarer
landbrugsjord, der skaber en dårlig høst
samme efterår.

MAJ-NOVEMBER

2012

Som reaktion på den ødelagte
høst det foregående efterår
hjælper Mission Øst 19.695 børn
og 1.950 gravide og ammende
kvinder med fødevaretilskud.

JUNI-NOVEMBER

2015

OKTOBER-JULI

2012/2013
Mission Øst genopbygger 124 huse efter
tyfonen i 2012.

AUGUST

2015

Kraftig regn skaber oversvømmel- Længerevarende tørke ødelægger Mission Øst genetablerer vandfor- Kraftige regnskyl skaber oversvømmelser og jordskred over store dele af dele af høsten, og de daglige
syning for 270 huse efter tyfonen ser. Over 3.000 mennesker bliver ramt.
landet. Over 700.000 mennesker madrationer sættes ned.
i 2012.
er ramt.

NOVEMBER

2015

Mission Øst hjælper 400 familier
med vandforsyning og med at
undgå jordskred ved at plante
træer på skråninger. Projektet
varer indtil 2017.

AUGUST

2018

En kraftig hedebølge og mangel
på regn ødelægger dele af høsten.
Senere skaber den tropiske storm
Soulik oversvømmelser, der tvinger
67.000 mennesker på flugt og
ødelægger landbrugsjord.

AUGUST

2016

NOVEMBER-JUNI

2016/2017

En tyfon forårsager kraftige regn- Mission Øst genetablerer vandskyl, der ødelægger over 30.000 forsyningen for 520 familier efter
huse, tvinger 70.000 mennesker tyfonen i 2016.
på flugt, og oversvømmer 16.000
hektarer land.

JANUAR

2019

Mission Øst starter et landbrugsprojekt med metoder, der vil gøre
afgrøderne mere modstandsdygtige over for ekstremt vejr.

FEBRUAR

2019

JUNI

2017
Tørke ødelægger omkring 10 procent af
høsten.

MARTS

2019

Mission Øst sætter ind med fødevareNordkoreas regering melder ud,
hjælp.
at de efter sommerens tørke og
senere storm mangler 1,4 millioner
tons mad, og at den i forvejen underernærede befolkning kommer
til at sulte.
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Af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Mission Øst har uddelt dyrefoder, efter at høsten er slået fejl, og det har givet hr. Sangi-Bay nyt mod. Foto: Bashir Ahmad Mirzad

Afgrøder visnet bort
i Afghanistan
Sult truede Hr. Sangi-Bay og hans familie, da en streng tørke ramte Afghanistan.
Med hjælp fra Mission Øst kunne de beholde deres ko og geder.

I

foråret såede jeg 210 kg hvede
og håbede på en god høst.
Men der kom ingen regn.
Som månederne gik uden regn,
begyndte mine afgrøder at visne
og dø. Solen blev stærkere og
stærkere og slukkede mit håb.”
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De stærke ord kommer fra
70-årige Hr. Sangi-Bay, der
sammen med sin kone og fem
børn bor i en lille landsby i det
nordøstlige Afghanistan. Sidste
år blev hele området ramt af
en ødelæggende tørke, der i

løbet af få måneder udraderede
livsgrundlaget for store dele af
befolkningen.

LEVER KUN AF BRØD OG TE

Hr. Sangi-Bay og hans familie
lever af deres dyr og den hvede,

de dyrker på de omkringliggende
marker. Normalt kan de høste
1.050 kg hvede på en sæson,
som de blandt andet spiser selv
og bruger som dyrefoder.
På grund af tørken i sommer

lykkedes det dem kun at høste
under halvdelen:
”Jeg måtte sælge fem geder for
at købe mad til min familie og
foder til de andre dyr,” fortæller
Hr. Sangi-Bay. ”Nogle gange lever
vi kun af brød og te.”

FLERE TØRKER I FREMTIDEN
Globale klimaforandringer gør, at tørre områder som dem i Afghanistan bliver endnu mere tørre i fremtiden.
Sommeren 2018 var særlig slem. I 20 ud af Afghanistans i alt 34 provinser var der alvorlig tørke, som skabte sult
og tvang dele af den i forvejen udsatte befolkning på flugt.

MANGEL PÅ DRIKKEVAND

Der har før været tørke i Hr.
Sangi-Bays område, men ikke i
samme ekstreme omfang:
”Det var meget mærkeligt for
os,” fortæller han. ”Jeg kan huske
tidligere perioder med vandmangel, men vi har i det mindste
altid kunnet finde rent vand at
drikke. Men nu er mine børn nødt
til at gå i mere end en time for
at hente vand i floden, som er
forurenet. Det går ud over vores
helbred,” fortæller han.

DYREFODER FRA MISSION
ØST GAV NYT MOD

Hr. Sangi-Bay var så desperat,
at han overvejede at sælge alle
sine dyr: ”Som far er det mit
ansvar at give mine børn mad og
vintertøj. Men hvordan?” spørger
han retorisk.
Det kom dog ikke så vidt.
”Jeg hørte, at Mission Øst delte
dyrefoder ud til små landbrug
som vores. Det gav mig nyt
mod. De kom også og gav mine
dyr vaccinationer mod smitsomme sygdomme. Alle mine
syv hun-geder og min kvie er
nu drægtige, og på grund af
vaccinationerne er de sunde. Om
nogle måneder har jeg 14 geder
og to stykker kvæg,” siger han
glad.
Men det tager tid for familien at
komme ud af den onde cirkel,
som tørken har skabt:

Solen brændte ubarmhjertigt til langt hen i oktober. Det har ødelagt store dele af høsten. Foto: Zarrena Vasquez

”Jeg har ikke noget mel på lager
nu og ingen penge at købe for.
Jeg vil gerne fortælle omverdenen, at vi har brug for hjælp til at
klare disse tørkeperioder,” slutter
han.

DET GØR MISSION ØST
• Uddeler penge, så folk kan købe mad og undgå sult
• Uddeler foder og vaccinationer til husdyrbesætninger
• Sørger for rent drikkevand for at undgå spredning af sygdomme
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fondens akut-pulje på det
humanitære område.
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Af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Klimatilpasning i
Nepals bjergegne
I det vestlige Nepal kan befolkningen tydeligt mærke klimaændringerne. ”Vi mangler
vand at drikke og til at vande vores afgrøder med,” siger landmanden Atipal Budha.

V

i har lagt mærke til, at
klimaet og årstiderne har
ændret sig,” siger 30-årige
Atipal Budha. Sammen med sin
familie bor han i det vestlige
Nepals utilgængelige bjergregion
Karnali. Her lever de af den mad,
de kan dyrke på deres jordstykke. Men det kan kun dække deres
behov for mad seks måneder
om året. Resten af tiden må de
tage daglejer-arbejde – enten i
lokalområdet eller i nabolandet

Indien – for at kunne købe ris på
markedet.
REGNTIDEN HAR
ÆNDRET SIG
Atipal Budha dyrker flere forskellige slags korn, bælgfrugter,
grøntsager og frugter på sit
jordstykke. Ligesom andre steder
i Asiens monsunbælte har han
og hans familie i generationer
indrettet deres landbrug efter,
at regntiden kommer samme tid

hvert år. Men på grund af klimaforandringer har det nu ændret
sig: ”Vedvarende tørke giver et
meget lavt udbytte af afgrøder.
Der falder meget lidt regn, og vi
mangler vand til at vande vores
rismarker,” fortæller han.
”DET VIL BESKYTTE
OS MOD SULT”
Atipal Budha har derfor store
forventninger til et nyt projekt,
som Mission Øst netop er ved

at begynde på i hans landsby,
der skal gøre indbyggerne mere
modstandsdygtige over for
klimaændringerne. Projektet er
støttet af Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling og løber over
de næste to år. ”Jeg glæder mig
til at få et kunstvandingssystem
og nogle tørkeresistente afgrøder. Det vil beskytte os mod sult,”
siger Atipal Budha.

Atipal Budha glæder sig til, at han
kan dyrke mad nok til sin familie
med et nyt vandingssystem og
tørkeresistente afgrøder. Foto:
Adhiraj Budha, KIRDARC
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Sådan gør vi
Klimaforandringerne kræver nye metoder til
vanding og dyrkning i Nepals bjerge. Få et
overblik her.

TRÆER
Vi planter tørkeresistente træer
og buske – såsom
valnød, oliven og
enebær – på skråninger for at binde
vand og forebygge
mudderskred.

AFGRØDER
Tørkeresistente
frø-varianter gør
afgrøderne mere
modstandsdygtige,
når solen brænder.

VANDING
Systemer til at drypvande helt tæt på
planternes rødder
skaber mindre fordampning og mere
effektiv vanding.

SNE-OPSAMLING
Damme vil opsamle
sne, der som smeltevand kan bruges
til at vande med i
den tørre periode
før regntiden.

GRUNDVAND
Damme vil opsamle
vand til brug i tørre
perioder, og vandet,
der nedsiver fra
dammen, vil genopfylde grundvandsbeholdningen og
forbedre kvaliteten
af jorden.

NR. 1 2019 | MISSION ØST | 11

T E M A : TIL K AMP MOD KLIMA SULT
Af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

”Hver gang jeg vander mine grøntsager, synger jeg højt,” fortæller Losi glad. Foto: Kendrah Jespersen

”Jeg synger højt, hver gang
jeg vander mine grøntsager”
Fattige bønder er ramt af klimaforandringer i
det vestlige Myanmar. Nye dyrkningsmetoder
kommer sulten til livs.

J

eg glæder mig dagligt over
min køkkenhave sammen
med min familie. Hver dag
ser jeg grønne blade og nye
skud på mine planter, og det
begejstrer mig. Ingen i familien
har været syge i år. Projektet har
givet os sundhed og lykke!”
31-årige Losi stråler af lykke.

1 2 | MISSION ØST | N R 1 2019

Sammen med sin mand og tre
børn har hun altid været dybt
afhængig af det, familien kan
dyrke selv. Indtil for nylig tænkte
hun, at de var mindreværdige og
uheldige at være bønder, men nu
er hun fyr og flamme, når talen
falder på landbrug. Det skyldes
den træning og hjælp, familien
har fået af Mission Øst til at

dyrke flere grøntsager, så de har
mad året rundt.
MILJØUDFORDRINGER
SKABER SULT
Familien bor i Myanmars afsidesliggende Chin State, og her er
miljøproblemer lig med sult.
I generationer har bønderne
fra det kristne Mara-mindretal
benyttet sig af det såkaldte
svedjebrug. De brænder et
stykke af skoven af, og asken
giver næringsstoffer til jorden.

Når næringsstofferne er brugt op
efter et år eller to, brænder man
et nyt stykke skovområde af,
mens skoven vokser henover det
gamle stykke igen.
Denne metode har fungeret fint
i de stejle bjerge, hvor det ellers
er vanskeligt at dyrke jorden.
Men befolkningstilvækst presser
systemet. Bønderne er nødt til at
vende tilbage til gamle jordstykker, før de er groet ordentligt til,
og det gør det svært for familier
som Losis at dyrke mad nok.

Situationen forværres af, at
bønderne begynder at mærke
effekten af de globale klimaændringer. De fortæller, at vejret
er blevet mere uforudsigeligt.
Regntiden falder ikke længere på
samme tid hvert år, og der kan
pludselig komme regnskyl, hvor
der skulle have været tørvejr.
Det nye klima kræver nye måder
at dyrke på.
EN HAVE MED GRØNTSAGER ÅRET RUNDT
Losis familie er sammen med
129 andre blevet udvalgt til at
prøve at dyrke jorden på en ny
måde. Senere skal de udbrede
metoderne til resten af Mararegionen. I stedet for svedjebrug
vil de holde sig til ét stykke
jord med kunstvanding fra
bjergkilder. De vil dyrke mange
forskellige slags grøntsager og
frugt både på flade arealer og
terrasser på skrænterne. De vil
kompostere og bruge organisk
insektkontrol og supplere med
fiskedamme og dyrehold, der tilfører jorden næring. Når de dyrker mange forskellige afgrøder,
bliver de mindre sårbare over for
uforudsigelige vejrforhold. Haven
bliver sit eget lille økologiske system, der kan forsyne familierne
med mad året rundt.
Og Losi elsker at arbejde i sin
have: ”Jeg plejede at forestille
mig, hvordan min have ville se
ud i fremtiden med en vandforsyning og et hegn, men jeg
havde aldrig troet, at det faktisk
ville ske i min levetid. Jeg er
meget taknemmelig. Jeg sælger
allerede nogle af de ting, jeg dyrker: Ingefær, chili og aubergine.
Vi har altid nok grøntsager til
familien, og jeg kan ovenikøbet
dele ud til venner og naboer,”
fortæller hun.
JEG FØLER MIG STÆRKERE
Bønderne er også nødt til at
lære, hvordan de tilbereder de

Losi og Laibie har have ved siden af hinanden, og de konkurrerer for sjov om, hvem der kan dyrke flest grøntsager.
Foto: Kendrah Jespersen

nye grøntsager. Det daglige
måltid har i umindelige tider
hovedsageligt bestået af hvide
ris med meget få grøntsager
til – og det er der ikke meget
næring i. Noget så basalt som
æg bliver kun givet som medicin
under sygdom, og det var kun
i regntiden, der var friske bladgrøntsager.
”Nu spiser vi tre forskellige slags
mad til hvert måltid,” fortæller
Losis mand Lachitha. ”Losi tager
forskellige slags friske grøntsager
med hjem fra haven hver dag.
Meget friske! Vi sover rigtig godt
om natten og føler os meget
sunde. Det er en total forandring
for os. Før spiste vi det samme
hele tiden!” siger han.
Losi supplerer: ”Siden jeg fik et
kursus i ernæring, prøver jeg
at huske at spise friske grønne
blade hver morgen. Og jeg kan
mærke forskel; jeg føler mig
stærkere!”

Efter at Losi begyndte at give familien friske grøntsager at spise, har ingen af dem
været syge. Foto: Kendrah Jespersen

Se en film fra projektet i Myanmar ved at scanne QR koden eller
klikke ind på www.missioneast.org/campaigns/myanmar-klima
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A F G H A N I S TA N
Af Svend Løbner, journalist

Benny Werge:

Der er fremskridt
i Afghanistan
Benny Werge fra Sorø har i seks år hjulpet
afghanerne med at udvikle deres eget land.
Resultaterne er begyndt at vise sig.

D

er er små fremskridt, også
i Afghanistan,” konstaterer
Benny Werge. Han har
arbejdet sammenlagt seks år
for Mission Øst i det krigshærgede land, og i måneden op til
jul sidste år sagde han ja til en
kort periode som fungerende
landeleder.
”Det er rigtig godt at komme
en tur ud i provinserne og blive
mindet om alt det gode arbejde,
der gøres,” siger han.
Sikkerhedssituationen i landet
er dog forværret, fortæller han.
Han kan kun bevæge sig uden
for Mission Østs hovedkvarter
i Kabul i bil, og da han for nylig
skulle tilse arbejdet i nordøst,
måtte han flyve dertil. Taleban
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kontrollerer nemlig dele af vejen
derop.
Da han ankom, kunne han til
gengæld glæde sig over, at
hjælpearbejdet nytter. Mission
Øst underviser blandt andet i
hygiejne og bygger latriner, og
det har bevirket, at færre børn
dør af diarré.
DRIVHUSE ER
EN SJÆLDENHED
Samtidig bliver sundheden bedre
ved, at familierne får varieret
kost og bedre ernæring, fortæller
Benny Werge:
”Der er virkelig et potentiale
i at hjælpe kvinderne, som jo
står for husholdningen, med at
oprette køkkenhaver og dyrke og

ERFARING FRA AFRIKA
Benny Werge er oprindelig landbrugsuddannet og tog derefter en
’udviklingsuddannelse’ som fjernstudie
på Universitetet i Uppsala, Sverige.
Interessen for international udvikling
holdt ved, så han tog også en master
og blev cand.scient.soc. i geografi og
forvaltning på RUC.
Siden har han arbejdet sammenlagt 10 år i Zambia, Mozambique og Somalia og som nævnt seks år i Afghanistan.
I Danmark har han arbejdet som flygtningekoordinator i Høng,
nu Kalundborg Kommune, samt som socialrådgiver i Faxe,
Hvidovre og Københavns kommuner –
sammenlagt i 10 år.

Køkkenhaver er et relativt ukendt fænomen i store dele af Afghanistan, hvor kosten som regel består af brød og suppe. En køkkenhave kan styrke familiens
indtjening. Foto: Mission Øst

forarbejde grøntsagerne, så de
kan forsørge sig selv og måske
opnå en indtægt ved salg på
markedet.”
Køkkenhaver er ellers et ukendt
fænomen i store dele af Afghanistan, fortæller han. Men her
dyrkes grøntsager, der bliver til
syltet grøntsagsmos og opbevares i glas med låg, så det kan
holde sig længere. Og kvinderne
får undervisning i, hvordan de
kan sikre sig ordentlige priser på

det lokale marked.
”Det er noget, der i dén grad kan
styrke en families indtjening,”
siger han.
Og de små fremskridt i Afghanistan illustreres ved, at to
kvinder fra lokalområdet nu er
valgt ind i landets parlament.
STYRKER AFGHANERNE
Ud over undervisning i grøntsagsdyrkning og hjælp til enkle

drivhuse støtter Mission Øst
lokalbefolkningen i at oprette
lokalråd og beredskaber, der kan
gå i aktion, når en af de hyppige
naturkatastrofer indtræffer. De
får også vejledning i at oprette
foreninger og små udviklingsorganisationer.

selv skal udvikle deres land, er
det blevet stadig mere vigtigt at
opbygge lokale og nationale foreninger, der på sigt kan overtage
udviklingsarbejdet,” konkluderer
Benny Werge.

”Det skaber ikke udvikling at
forære dem ting. Kun ved, at
de selv bidrager med noget,
bliver det bæredygtigt. Så ud fra
princippet om, at afghanerne
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DANMARK S INDSAMLING
Af Lisbeth Dolberg, fundraiser

I det vestlige Nepal går pigerne både mindre i skole og får mindre at spise, end drengene typisk gør. Ofte bruger de meget tid på at hjælpe til i hjemmet med for
eksempel at passe mindre søskende. Det er med til at gøre det svært at passe skolen. Foto: Susanne Madsen

Danskerne støtter
udsatte piger

Flere end 300.000 danskere besluttede at give en gave til verdens udsatte piger, da Danmarks
Indsamling rullede over tv-skærmen den 2. februar. En andel af de indsamlede penge går til
Mission Østs hjælp til udsatte piger i det vestlige Nepal.
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N

år en pige fødes i Nepal,
har hun fra begyndelsen
dårligere muligheder i
livet, end en dreng har. Først får
hun typisk mindre og dårligere
kost, end hendes brødre gør. Og
senere går hun mindre i skole
og klarer sig derfor dårligere i
skolen, end en dreng typisk gør.
I det bjergrige vestlige Nepal
mener man nemlig, at piger er
mindre værd end drenge, og at
kvinder er underlagt mænd.
Det medfører blandt andet, at
piger skal arbejde ekstra hårdt
i hjemmet, så de ikke kan passe
deres skolegang. At de har sværere ved at tjene penge senere
i livet og dermed blive uafhængige. Og at kvinder bliver udsat
for vold af deres ægtemænd og
anden diskrimination på grund af
deres køn.

PIGEGRUPPER SKAL
STYRKE PIGERNE

Mission Øst kan nu med penge
fra Danmarks Indsamling hjælpe
pigerne og deres familier, så
pigerne får viden om deres rettigheder, mere og sundere mad
og hjælp til at klare sig bedre i
skolen.

De lokale teenagepiger bliver
samlet i pigegrupper, hvor den
nye viden om basale menneskerettigheder giver dem mere
selvtillid. I grupperne kan pigerne
snakke om deres problemer
og få hjælp til at finde fælles
løsninger.
Pigerne får også støtte af
studiecoaches, så de kan klare
sig bedre i skolen og dermed får
bedre fremtidsmuligheder.
Og pigernes mødre får undervisning i bedre landbrugsmetoder
og i at tjene penge gennem fx
handel på markedet. På den
måde kan de bedre sørge for, at
deres døtre får nok at spise og
en god ernæring.

FAKTA
Projektet bliver gennemført i det isolerede og bjergrige Kalikot-distrikt i
Karnali-provinsen i det vestlige Nepal. Distriktet er et af de fattigste og
mest underudviklede i Nepal.
Hele 2 ud af 3 beboere i projektområdet lever for under 12,50 kroner om
dagen. Næsten 6 ud af 10 kvinder i området er analfabeter.
På en gennemsnitlig dag bruger pigerne og kvinderne i området tre
gange så meget tid på at arbejde i hjemmet end mændene, men kun én
time mindre på betalt arbejde.
Forskelsbehandling af piger og kvinder er udbredt i det isolerede område.
Næsten 7 ud af 10 beboere i området mener, at vold mod kvinder er
acceptabelt, og at kvinder er urene, når de har menstruation, og derfor
skal udelukkes fra hjemmet og dets aktiviteter i perioden.

Opbakning fra lokalsamfundet er
vigtigt. For at sikre velvilje mod
projektet vil Mission Øst inddrage
de lokale mænd og drenge og
støtte pigerne i at lave oplysningskampagner i lokalområdet.
Også lokale politikere og embedsfolk inddrages i projektet.
De lærer blandt andet, hvordan
de tager højde for pigers behov
i den lokale planlægning og
budgetlægning.

OM DANMARKS INDSAMLING
DR og Danmarks 12 største hjælpeorganisationer målt på støtte fra donorer
i Danmark går hvert år sammen om et indsamlingsshow, der i år indsamlede
71,7 millioner kr.
Ti procent af pengene kan søges af mindre organisationer som Mission Øst,
der i år bruger pengene på et projekt til fordel for udsatte piger i det vestlige
Nepal.
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NYT FOR STØTTER

Gå ikke glip af årsmødet

Kim Hartzner fylder rundt

Mission Østs årsmøde for medlemmer og andre
interesserede finder i år sted på Bornholm:

21. april fylder Mission Østs generalsekretær og medstifter
Kim Hartzner 60 år. Det fejrer han med en reception for alle
venner af Mission Øst:

Søndag den 5. maj kl. 13.00-16.30 i Indre Missions Hus,
Zahrtmannsvej 42 i Rønne
Inden mødet serveres der gratis frokost kl. 12.30.
Alle er velkomne til også at deltage i gudstjenesten kl. 10.30
i Sct. Nikolai Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. Kirken
ligger ca. en kilometer fra missionshuset.
Tilmelding til dagen er ikke nødvendig,
og alle interesserede er velkomne!

Tre af Mission Østs fem bestyrelsesmedlemmer: David Hermansen,
Carsten Wredstrøm og Ib Alstrup.

Fredag den 26. april kl. 15-20 i Mission Østs lokaler,
Sankt Lukas Vej 13 i Hellerup.
Alle er velkomne!
Tilmelding er til ane.larsen@missioneast.org senest 11. april.
Ønsker du at give en gave, modtager Kim Hartzner med
glæde donationer til Mission Østs arbejde. Brug girokortet
på bagsiden, og mærk betalingen Kim60.

Kim Hartzner i Nordkorea.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Få friske nyheder fra Mission Østs arbejde direkte i din e-mail-indbakke!
Tilmeld dig på www.missioneast.org/newsletter
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på ’unsubscribe’
i bunden af nyhedsbrevet.
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SØRG FOR, AT INGEN LADES I STIKKEN
Mission Øst kunne ikke hjælpe titusinder af mennesker hvert år,
hvis ikke det var for bidrag fra privatpersoner som dig. Med en
fast aftale er du med til at sikre, at ingen bliver ladt i stikken.

✁
BS -tilm eldingsbla n ke t
Beløb

Navn
Adresse
Postnr./By

350 kr.

1.250 kr.

2.500 kr.

Andet beløb kr.

E-mail

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:
kr.

Overførsel hver

Telefon
Pengeinstitut
Bankkonto reg.nr.

150 kr.

kontonr.

måned

kvartal

halve år

år

Fra dato

CPR nr.

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Jeg vil gerne være medlem
Koster 50 kr. årligt.
Medlemskontingentet er
ikke fradragsberettiget.

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst
Støt et bestemt land
Ønsker ikke takkebrev
Dato

Underskrift

Sådan støtter du Mission Øst
I Mission Øst bruges 93,8 øre
af hver krone direkte til at
hjælpe fattige
De sidste 6,2 øre går til administration
og til at sikre, at hjælpen er af høj
kvalitet, at den når frem, og at der er
gennemsigtighed.

BRUG MOBILEPAY

Donér via MobilePay til 26437.
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag
for din donation.

BRUG NETBANK
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: MAGASIN 1-19
SEND EN SMS
Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr.,
sms ME100 til 1245 og støt med 100 kr.,
eller sms ME150 til 1245 og støt med
150 kr.
BRUG HJEMMESIDEN
ELLER GIROKORT
Du kan give en gave til Mission Øst på
www.missioneast.org eller via girokortet
på bagsiden af dette magasin.

BRUG BETALINGSSERVICE
Tænk langsigtet og brug betalings
service. Ved at støtte Mission Øst med
et fast beløb hver måned, hvert
kvartal, hvert halve eller hele år gør du
det lettere for os at planlægge vores
hjælpearbejde fremover. Det er en billig
og enkel løsning – både for dig og for
Mission Øst.
16.300 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til
Mission Øst, kan du trække op til 16.300
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 den 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.
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Nordkoreas
børn sulter
Mission Øst sætter ind med akut
fødevarehjælp! Brug giro-kortet
eller MobilePay til 26437.
Skriv dit navn og CPR-nummer
for at få fradrag.

For 480 kr.
kan vi give seks børn et
nærende dagligt måltid
i tre måneder!

Mærk betalingen
Nordkorea-barn

Afrives inden betaling

Overførsel fra kontonummer

8

7

GIRO
INDBETALING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Indbetaler

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er
bevis for, hvilket beløb De har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

773 1566

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer
HUSK cpr-nummer for fradrag

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 1-19

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+7731566<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2017.11 DB 495-136830

.

.

Øre

,

