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En stor del af Mission Østs arbejde er 
i nexus - et stadium i det humanitære 
arbejder, der veksler mellem nødhjælp og 
udvikling. 
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TEMA: NEXUS

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.

Navne på personer under 18 år er blevet 
ændret for at beskytte børnenes identitet. 

NEPAL: Sarita fra Nepal lever med et 
fysisk handicap, som hun pådrog sig ved 
en faldulykke som barn.

12
NEXUS: 3x3-projekt skal øge sundheden  
i det fattige Myanmar.

ARMENIEN: Mission Østs arbejde i  
Armenien er gået fra nødhjælp til børns  
rettigheder. 
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Vi hjælper, når katastrofen rammer. Vi 
bliver, til befolkningen kan klare sig selv. Vi 
samarbejder med dem om at udvikle deres 
egne lokalsamfund. 

Med andre ord: Mission Øst 
følger opgaven helt til 
dørs: fra akut nødhjælp 

til langsigtet udvikling og alt 
det midt imellem. Vi er nemlig 
også til stede i den mellemfase, 
der kombinerer nødhjælp og 
udvikling, og som med et smart 
ord kaldes ‘nexus’. Det kan du 
læse flere eksempler på i dette 
nummer.  
Jeg kan ikke lade være med at 
tænke på yezidierne i Irak, som 
vi nu har stået sammen med 
i fem år, fra der i 2014 blev 
begået et folkedrab mod dette 
mindretal: Drenge og mænd 
blev henrettet, kvinder voldtaget 
og piger bortført som sexslaver. 

De overlevende flygtede op på 
Sinjar-bjerget, hvor de mangle-
de mad, vand, husly og de mest 
basale fornødenheder. 
  
Mission Øst var hurtigt på 
pletten med tæpper, presen-
ninger, sæbe, vaskepulver, 
køkkengrej og varmt tøj. Snart 
oprettede vi to børnecentre, 
hvor børn og unge kunne lege, 
opleve en almindelig hverdag og 
modtage hjælp til at bearbejde 
deres traumer. I de senere år er 
mange yezidier vendt tilbage til 
deres hjemområder. Mission Øst 
har hjulpet dem med at genop-
bygge deres huse og forretnin-
ger og dyrke deres marker. I dag 

driver vi multifunktionscentre i 
Sinjar, som hjælper yezidierne 
til at få en følelse af et normalt 
samfund og udstyre dem med 
den sociale og mentale støtte, 
der er nødvendig for at vende 
tilbage til et normalt liv igen og 
blive stærkere, hvis yderligere 
kriser rammer. Vi vedligeholder 
også en brønd, bygger latriner, 
og hjælper dem med at få et 
levebrød ved biavl og grønt-
sagsdyrkning. For situationen i 
Sinjar er fortsat ustabil.  
 
I denne nexus-situation hjælper 
vi fortsat med at opfylde de 
grundlæggende behov, så som 
nye telte og latriner, samtidig 
med at vi har fundet langsigte-
de løsninger for andre. Vi ved, 
at situationen kan ændre sig 
når som helst og er klar når 
det gælder. Det er da nexus, 
der vil noget! Og det har i alle 

sammen en aktie i, kære Mission 
Øst-venner! 
 
Tusinde tak for jeres indsats!

Vi følger hjælpearbejdet helt til dørs

En stor del af Mission Østs arbejde er i nexus - et stadium i det humanitære arbejder, der veksler mellem nødhjælp og udvikling. Bl.a. i Sinjar, hvor biavl og dyrkning af  
grøntsager er med til at give familier en hverdag på trods af den ustabile situation i området.

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst
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Afghanistan
 
ALDRIG TILBAGE  
TIL FATTIGDOM 
Plantning, produktion og 
forarbejdning af fødevarer er 
med til at give nye muligheder 
for kvinderne og dermed de 
fattigste familier i Afghanistan. 
I Mission Østs selvhjælps- og 
produktionsgrupper får kvinder 
fra de fattigste familier træning i 
at blive selvforsørgende. Malika, 
der har mand og syv børn, er en 
af de kvinder, der har deltaget.  
”I selvhjælpsgruppen gav Mission 
Østs medarbejdere mig under-
visning i at dyrke friske grønt-
sager, forarbejde, konservere 
og tilberede dem på en nem og 
billig måde.”  

Irak
 
RENT VAND OG HYGIEJNE 
REDDER LIV I SINJAR 
Når internt fordrevne vender 
hjem efter over et årti på flugt, er 
noget af det vigtigste adgangen 
til rent vand, latriner og andre 
hygiejnefaciliteter. Har man ikke 
det, spredes sygdomme, ligesom 
det lokale genopbygningsarbej-
de ude i de ødelagte landsbyer 
må udsættes. Mission Øst har 
derfor hjulpet de hjemvendte 
yezidier i Sinjar-regionen med 
at genetablere vandforsyningen 
ved bl.a. at rehabilitere vand-bo-
rehuller og stille udstyr til 
opbevaring af vand til rådighed. 
Mission Øst har fornyligt leveret 
telte og aflåste latriner til 5.000 
fordrevne på Sinjar-bjerget i et 
projekt i samarbejde med Novo 
Nordisk Fonden.  
 
Haider, hjemvendt fra en flygt-
ningelejr i Syrien, fortæller: 
 
”Den allerførste, der stod klar 
med hjælp, da vi kom tilbage, 
var Mission Øst. Vi havde mistet 
håbet og troede ikke, at der ville 
være nogen til at hjælpe os, da 
vi kom tilbage til Sinjar. Med den 
støtte vi har fået fra Mission Øst, 
har vi fået det meget bedre.”

Rent vand, latriner og andre  
hygiejnefaciliteter holder  
sygdommene fra teltdugen på 
Sinjar.

Udover teoretisk og praktisk 
rådgivning i plantning, produkti-
on og forarbejdning af fødevarer, 
modtog hun undervisning i 
udvikling af små virksomheder, 
iværksætteri og marketing.  
Hun fik hakker, rivejern, skræl-
lekniv, forklæde, et par hand-
sker, fem glaskander og samt 
citrondråber, natrium og sorte 
peberfrugter fra Mission Øst, 
samt hjælp til at udvikle en 
forretningsplan baseret på en 
analyse af, hvad der ville være 
muligt i landsbyen. 
 
I dag er hele familien gået 
ind i produktionen af pickles, 

tomatpasta og saucer, kirse-
bærsyltetøj og æblemarmelade. 
Malika producerer gennemsnitligt 
250 flasker forarbejdet mad 
om måneden, og kan udover at 
brødføde familien sælge de for-
arbejdede fødevarer på de lokale 
markeder og til andre købere. 
 
”Min mand og jeg arbejder nu 
sammen om at tjene til hushold-
ningsudgifter - og vi vil aldrig 
tilbage til fattigdom,” forklarer 
Malika.

Malika er med i Mission Østs selvhjælps- og produktionsgruppe. Får den indkomst hun tjener på sine grøntsager,  
kan hun købe olie og ris og nogle gange kød, så hendes familie kan få varieret ernæringsrig kost.

4  |  MISSION ØST  |  NR . 3 2019

V E RD E N I  ØS T



Irak

Nepal
 
KLIMAFORANDRINGER  
FORÅRSAGER MIGRATION 
Jaya Buda, en ældre bonde i 
Himalaya, har igennem længere 
tid observeret, at hans afgrøder 
lider under klimaforandringerne:  
”Igennem de seneste år er mit 
udbytte blevet mindre, samtidig 
med at monsoon’en ikke opfører 
sig, som den plejer. Vores afgrø-
der er pludselig blevet gule, uden 
at vi ved hvorfor.” 
 
Ligesom de andre bønder i 
området, der også er påvirket 
økonomisk af et lavere høst-
udbytte, leder Buda forgæves 
efter en forklaring. Han, og de 
andre bønder, har ikke hørt om 
de globale klimaforandringer. 
De mærker blot dag for dag, 
hvordan det bliver sværere at 
drive landbrug. Det får folk til at 
migrere. De lokale myndighe-
der har hverken den fornødne 
viden eller kapacitet til at hjælpe 
bønderne med at tilpasse sig 
situationen.  
 
Derfor er Mission Øst i gang med 
at hjælpe dem med at opbyg-
ge et lokalt beredskab til at 
imødegå produktionstab bl.a. via 
oplysningskampagner og tilførsel 
af landbrugsteknologi, der øger 
modstandsdygtigheden over for 
klimaforandringerne. 

Myanmar
 
BÆREDYGTIGT MILJØ  
Træplantning og affaldsindsamling samlede både børn og voksne i Lailenpi Township i Myanmar, da byen 
for første gang fejrede verdensmiljødagen i juni. Formålet med verdensmiljødagen er at gøre befolkningen 
opmærksom på, hvordan lokalområder selv kan lave aktiviteter, der minder borgerne om at tage sig af 
miljøet i området. Alle byens skolebørn og voksne borgere gik sammen med lokale partnere TSD og HHM 
ud i byen for at plante træer og samle affald. Derudover blev der afholdt åbne debatmøder om, hvordan 
man gennem nye metoder kan få et bæredygtigt landbrug, der er godt for både befolkningen og miljøet.

Klimaforandringerne påvirker  
bøndernes udbytte negativt i Nepal.

Skolebørn og borgere gik sammen ud for at plante træer og samle affald i deres by på verdensmiljødagen i juni.

Tadsjikistan
 
VI LYTTER TIL DEM, VI HJÆLPER 
Hele Mission Østs virke er forankret i Core Humanitarian Standard (CHS). Det er et sæt af globalt anerkendte 
etiske retningslinjer, der har til hensigt at sikre kvaliteten af det nødhjælps- og udviklingsarbejde, vi laver. 
Faktisk er disse retningslinjer så styrende for alle vores aktiviteter, at vi, som en af få ngo’er, er blevet hædret 
med en CHS-certificering flere år i træk.  Som led i den løbende evaluering af, hvordan vi gør vores arbejde, 
har vores landeprogram i Tadsjikistan netop været til ”CHS-eksamen”.  
Mission Øst er bl.a. blevet bedømt på relevansen af den støtte vi yder, vores villighed til at lære af vores er-
faringer, og på hvordan vi leverer den hjælp. Den overordnede bedømmelse placerer Mission Østs program-
mer i Tadsjikistan i den høje ende af kvalitetsskalaen. Vi fik særlig ros for, at der blandt dem, vi hjælper, er 
stor tilfredshed med, at Mission Øst lytter til feedback, samt oplevelsen af at blive mødt med respekt. 

Mission Øst er som en af få ngo’er hædret med en CHS-certificering - blandt andet for vores arbejde i Tadsjikistan, hvor 
kvinderne her giver deres holdning til Mission Østs projekter.
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Mission Østs 
ekspertise på 
nexus-arbejde 
I sin netop afsluttede evalue-
ring af Mission Øst, fremhæ-
ver Danida vores unikke eks-
pertise på nexus-området: 
”Qua sin to-strengede tilgang 
med fokus på både humani-
nær hjælp og langsitet udvik-
ling, står Mission Øst særligt 
stærkt i forhold til at fremme 
nexus ved at koble nødhjælp 
med levebrød, fødevare-
sikkerhed og udviklingen af 
lokale organisationer.”  
 
(Kilde: Mission East – Review 
Final Report July 2019)

Nexus - mellem krise og udvikling
I verdens mest urolige og udsatte lande 
arbejder Mission Øst med både kortvarig 
katastrofehjælp, langsigtet udvikling og alt 
det, der ligger midt imellem, som er med til at 
få et land og folk på fode igen – også kaldet 
’nexus’. 

Når et land er i krise og ligger ned pga. krig og katastrofer, hjælper Mission Øst med både kortsigtet nødhjælp, langsigtet udvikling og det imellem, som kaldes 
nexus - en vekslen mellem opbygning og nødhjælp i de sårbare og usikre perioder, hvor en befolkning skal leve og genetablere sig.  

Af Mags Birds 

Når Mission Øst rykker ind 
i et land med nødhjælp 
begynder et langt sejt 

arbejdstræk. Det går fra at sørge 
for mad, vand og tæpper i akutte 
krisesituationer til en langsom 
genopbygning af et samfund 
inden det egentlige udviklingsar-
bejde begynder.  
 
I genopbygningsfasen, som i hu-
manitære termer kaldes ’nexus’, 
er situationen meget skrøbelig. 
Kampe kan blusse op i krigshær-
gede lande som Afghanistan og 

Irak. Nye oversvømmelser eller 
tørker kan forværre situationen i 
lande som Nordkorea og Myan-
mar. Og usikre politiske situati-
oner kan vælte de projekter og 
det arbejde befolkningen og 
NGO’ere igangsætter. 
 
Mission Øst har stor ekspertise i 
at arbejde i nexus. Vi har udviklet 
en særlig tilgang, der kombinerer 
en detaljeret analyse af de lokale 
sammenhænge, fleksibilitet i 
programmerne og opbygning 
af modstandsdygtighed over 

for nye potentielle kriser. Det 
er vigtigt for os at sikre en dyb 
forståelse for de lokale problem-
stillinger og skabe veletablerede 
relationer med lokale organisati-
oner, samfund og myndigheder, 
når vi opererer i skrøbelige 
sammenhænge i nexus. 
 
Mission Østs samarbejder med 
lokale partnere om udviklings-
programmer, der skal forbedre 
fødevaresikkerheden, mod-
standsdygtigheden og fødeva-
reforsyningerne for de fjernt-
liggende samfund. Da vi ved, 
at situationen er skrøbelig og 
hurtigt kan vende til det værre, 
tilpasser vi vores aktiviteter til 
at imødekomme de skiftende 
omstændigheder. Og det er lige 
præcis det, der ligger i nexus-ar-
bejdet. På de næste sider kan du 

læse eksempler på Mission Østs  
arbejde i nexus.

Udviklingshjælp
Når et land, et lokalområde og en befolkning står overfor  

langsigtet ulighed og eksklusion, hvor systemer, love  
og holdninger skal ændres for at overvinde disse  

udfordringer. Civilsamfund, regering og  
virksomheder skal her indgå et samarbejde  

for at få en bæredygtig forandring 
til at ske.

NEXUS
Når et land, et lokalområde og  

en befolkning er i en situation med latente,  
underliggende og systematiske, tilbagevendende  

udfordringer, der fastlåser dem. Her er der 
både behov for nødhjælp og udvikling  

på samme tid i nexus.
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Nødhjælpsarbejde 
Når et land, et lokalområde og en befolkning 
 er låst i en katastrofe eller krise, og har behov  

for kortvarig understøttelse til at komme  
igennem krisesituationen.

Mission Øst arbejder både med nødhjælpsarbejde,  
udviklingshjælp og det der ligger mellem, som er en  

vekselvirkning mellem nødhjælp og udvikling kaldet nexus.

Udviklingshjælp
Når et land, et lokalområde og en befolkning står overfor  

langsigtet ulighed og eksklusion, hvor systemer, love  
og holdninger skal ændres for at overvinde disse  

udfordringer. Civilsamfund, regering og  
virksomheder skal her indgå et samarbejde  

for at få en bæredygtig forandring 
til at ske.

NEXUS
Når et land, et lokalområde og  

en befolkning er i en situation med latente,  
underliggende og systematiske, tilbagevendende  

udfordringer, der fastlåser dem. Her er der 
både behov for nødhjælp og udvikling  

på samme tid i nexus.
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Af Ulla Holm

II Danmark er det efterhånden 
blevet mode at sige, at man 
ikke spiser kartofler. Stadigt 

flere danskere vælger at udelade 
kartoflen fra deres kost på grund 
af dens høje indhold af stivelse, 
der hævdes, at gøre det sværere 
at holde ”den slanke linje”.  

Kartoflen – en nexus-agent i  
modstandsdygtighedens tjeneste

Mr. Pak fra Songchon-ri in Tongchon i Kangwon provinsen er en af de bønder, der får rådgivning om kartoffeldyrkning i Nordkorea af Mission Østs eksperter.

I udviklingsarbejdet er kartoflen måske 
en svær sællert, når den ene humanitære 
krise efter den anden kalder på verdens 
opmærksomhed og støtte. Men i Nordkorea 
er den lille gul-grå gnalling sprængfyldt med 
transformativ power: den baner vejen for 
mindre afhængighed af den humanitære 
hjælp. 

I Nordkorea, hvor Mission Øst har 
været tilstede siden 2011, er kar-
toflen imidlertid et vitalt redskab 
i kampen mod de tilbagevenden-
de perioder med fødevareusik-
kerhed, som løbende har skabt 
behov for akut hjælp til at dække 
de mest basale kaloriebehov.  

Dermed er kartoflen netop et af 
de allervigtigste nexus-værktøjer, 
der på sigt kan mindske behovet 
for akut fødevarehjælp og styrke 
fundamentet for en varig og 
stabil forsyning af mad til landets 
kriseramte befolkning. 
 
BINDELED MELLEM  
NØDHJÆLP OG UDVIKLING 
Kartoflen er med andre ord selve 
bindeleddet mellem den akutte 
humanitære bistand og den 
langsigtede udvikling, der gør 
nordkoreanerne i stand til selv 
at dække deres egne fødeva-
rebehov på sigt. Dette er desto 
mere påtrængende i et land som 
Nordkorea, der sjældent står 
øverst på modtager-listen, når 

krisen rammer – og det gør den 
ofte.  
 
Mission Øst er p.t. den eneste 
danske organisation, der yder 
hjælp til Nordkoreas befolkning, 
og derfor er det os magtpålig-
gende at supplere vores eksiste-
rende nødhjælpsprogrammer, 
med målrettede indsatser, der 
mindsker afhængigheden af den 
akutte hjælp. 
 
KARTOFLEN KAN UDFYLDE 
”HUNGER GAP” 
Mission Øst har således valgt 
at overtage et kartoffel-pro-
jekt, som den finske NGO Fida, 
begyndte i Nordkorea i 2013. 
Når kartoflen er en effektiv 
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Små ting gør en enorm forskel: Simple opbevaringsfaciliteter, doneret af 
Mission Øst, fordobler høstudbyttet

KARTOFLEN ER EN GOD FORRETNING 
Ifølge UNDP spares der i gennemsnit syv dollars på katastro-
fe-respons for hver én dollar, der bruges på at gøre befolkninger 
mere modstandsdygtige over for katastrofer. Nexus-projekter 
optimerer dermed brugen af vores ressourcer.

”nexus-agent” skyldes det, at 
kartofler besidder en lang række 
ernærings- og produktionsmæs-
sige fordele sammenlignet med 
andre afgrøder. Således fortæller 
Missions Østs programansvarlige 
i Nordkorea, Sakari Koivula: 

 ”Når det er afgørende at støtte 
kartoffelproduktionen, er det 
fordi, kartofler er en afgrøde, 
der mindsker sårbarheden i 
forhold til fødevaremangel, fordi 
den modner hurtigere end fx 
hvede og majs. Kartoflen er på 
den måde i stand til at stille den 
værste sult i perioder, hvor andre 
afgrøder endnu ikke ville give 
noget udbytte.”  
 
Kartofler udfylder på den måde 
det såkaldte ”Hunger Gap”, den 
kritiske mangel-periode mellem 
to høste, som ofte har kaldt på 
regulær humanitær fødevare-
hjælp. 
 
HVER ENESTE  
KALORIE TÆLLER  
Sammenlignet med andre 
afgrøder er kartoflen samtidig 
langt mere modstandsdygtig 
over for de tørker, der, forårsaget 
af klimaforandringerne, jævnligt 
rammer Nordkorea, ligesom 
den er mindre vandkrævende – 
fortæller Sakari.  
 
Endelig er der den fordel ved 
kartoflen, at den giver mere mad 
på bordet: ”med den rigtige brug 
af moderne dyrkningsmetoder 
og virus-fri sorter, kan kartof-
feludbyttet per hektar faktisk 
fordobles. Det viser tallene, når vi 
ser på resultaterne for projektet.” 
 
Og så er der lige det ved kartof-
len, at netop det særkende, som 
mange vægtbevidste danskere, 
rynker på næsen ad, nemlig det 
exceptionelt høje stivelsesind-
hold, giver kartoflen en fordel i et 
land som Nordkorea:  
Her tæller hver enkelt kalorie. 
Jo mere næring og jo mere sul 

på de udmarvede kroppe, desto 
bedre.  
 
DET USEXEDE ER OFTEST DET 
MEST VIRKNINGSFULDE 
Selvom kartofler altså er langt 
den mest nærings- og udbyt-
terige afgrøde, er udfordringen 
med kartoffelproduktionen i 
Nordkorea, at ca. 30-50 procent 
af kartoffelproduktionen som 
regel går tabt, fordi der ikke 
er de rette faciliteter til opbe-
varing af kartoflerne. Den nye 
leder for Mission Øst i Tyskland, 
Felicitas Flörchinger, er tidligere 
landbrugsrådgiver, og har været 
bosat i Nordkorea i to år. Hun 
fortæller: ”De manglende faci-
liteter til at opbevare kartofler i 
Nordkorea betyder, at store dele 
af udbyttet enten ædes op af 
insekter eller rådner på grund af 
dårlig luftcirkulation.”  
 
Det projekt, som Mission Øst nu 
overtager og viderefører, hjælper 
netop landmændene med at 
bygge opbevaringsfaciliteter, 
der bringer kartoffel-spildet ned 
på næsten nul. Desuden leverer 
Mission Øst gødning, plastikover-
dække, rådgivning og trans-
portudstyr til de hårdt trængte 
kartoffel-farmere.  
 
Denne samlede indsats har indtil 
nu resulteret i en seks-dobling 
af kartoffelproduktionen på de 
fem farme, som er omfattet af 
projektet – til stor begejstring 
for de lokale myndigheder, hvis 
gunst er altafgørende for at 
kunne fortsætte hjælpearbejdet i 
Nordkorea.  
 
NEXUS ERSTATTER IKKE DEN 
HUMANITÆRE INDSATS ENDNU 
Når det er sagt, er det afgørende 
at understrege, at det nexus-ori-
enterede hjælpearbejde ikke er-
statter nødhjælpen i Nordkorea. 
Hvor støtte til kartoffelproduktio-
nen styrker den lokale forsyning 
af fødevarer ved egen kraft, og 
dermed reducerer det akutte 

behov for humanitære fødeva-
reforsyninger over en årrække, 
vurderer World Food Program-
me og FN’s Food and Agriculture 
Organisation at ca. 40 procent 
af Nordkoreas befolkning lige nu 

lider af akut fødevaremangel.  
Mission Øst uddeler derfor fort-
sat nødrationer til vuggestue- og 
børnehavebørn samt til gravide 
og ammende kvinder i Nord- 
koreas Kangwon-provins. 
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Af Karen Bendix

Allerede som helt ung 
drømte Saleha om 
engang at blive en 

økonomisk uafhængig kvinde, 
respekteret i sit lokalsamfund 
og værdsat af sin familie - vel 
vidende at kvinder i Afghanistan 
traditionelt set er underordnet 
manden og marginaliseret som 
køn. Saleha, der i dag er 49 år, 
blev mor i en ung alder og måtte 
tidligt lære at balancere sin sta-

tus - på den ene side hustru og 
mor med ansvar for familien og 
den anden side en kvinde, der 
kunne realisere sine drømme.
 
EN TRAGEDIE FIK  
DRØMMEN I GANG 
Syv børn efter stod Saleha som 
36-årig kvinde og skulle forsørge 
hele familien, da hendes mand, 
som var leder af et lokalt 
udviklingsråd, blev alvorligt 

såret under konflikterne i landet. 
Tragedien for familien blev 
yderligere forværret, da parrets 
ældste søn, som var soldat, blev 
såret i kampen mod Taliban. 
Hændelserne satte Saleha over 
for valget mellem at forblive den 
mor og hustru, som samfundet 
traditionelt forventede af hende. 
Eller at realisere sin drøm om at 
blive en økonomisk selvstændig 
kvinde. Hun valgte begge dele. 

SUND ERNÆRING GENNEM 
EGEN KØKKENHAVE 
Saleha mødte Mission Øst gen-
nem et projekt i 2018, hvor hun 
blev valgt til at blive medlem af 
en selvhjælpsgruppe:  
”Det første jeg lærte gennem 
Mission Øst, var at så frø i min 
egen køkkenhave, og høste 
grøntsager der dækker min 
families ernæringsmæssige be-
hov. Det var hårdt arbejde, som 

Nød lærer kvinde  
at styre sin business
Afghanske kvinder er traditionelt set underordnet mændene i status og lever ofte 
marginaliseret i samfundet som hustru og mor. For nogle er det lykkedes både at forsørge 
familien, opnå økonomisk uafhængighed og blive respekteret i lokalsamfundet.

Saleha kom ind i en af Mission Østs producentgrupper, hvor hun lærte at dyrke, høste og forarbejde grøntsager. Samt en selvhjælpsgruppe, hvor hun lærte at opspare 
og investere sine penge. (Foto: Mission Øst)
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Unge genopbygger 
Irak
Ungdommen i Irak 
er centrale nexus-
aktører i arbejdet 
med at genetablere 
hverdagen i Sinjar. 
Derfor hjælper 
Mission Øst de unge, 
hvor behovene er. 

Unge har taget initiativ til at opføre busskuret med Mission Østs støtte.  
Her ses de stolte over deres arbejde. (Foto: Mission Øst)

Af Ulla Holm

Yezidierne i Sinjar-distriktet, 
befinder sig lige nu i nulte 
time. De står i ruinerne af 

det, der engang var deres hjem 
og skal finde nyt fodfæste. Der 
er intet at bygge videre på.  
 
En sådan situation kalder på 
nexus-redskaber i den helt 
lavpraktiske ende af skalaen: 
murbrokker skal gøres til byg-
ninger, metalrør til lygtepæle, 
containere til skraldespande, 
hængsler og håndtag skal sættes 
på døre, skudhuller skal stoppes 
på væggene og tomme arealer 
gøres funktionelle med haver og 
busstoppesteder for at tilføre de 
smadrede omgivelser et strejf af 
normalitet. 
 
UNGE ER CENTRALE 
NEXUS-AKTØRER I IRAK 
Mens den værste del af kon-
flikten med IS nu er forbi, og 
situationen i Sinjar gradvis er for-
bedret, er den politiske situation 
i regionen stadig ustabil med 
usikkerhed og risiko for fremtidig 

konflikt og fordrivelser igen. 
Dette gør Sinjar til en nexus-kon-
tekst. I denne nexus-situation 
er unge ikke kun vigtige for 
genopbygning, men de skal også 
styrkes og opmuntres til at være 
stærke nok til at overleve - og 
forhåbentlig forhindre - fremtidi-
ge kriser. 
 
Derfor har Mission Øst bedt otte 
grupper af unge i alderen 17-25 
år om at komme med forslag 
til projekter, der kan hjælpe 
dem med at rekonstruere den 
hverdag, der skal til, for at blive 
borgere med en helt almindelig 
hverdag. 
 
UDGANGSPUNKT I  
DE UNGES BEHOV 
En af favoritterne blandt projekt-
forslagene var opførelsen af et 
busskur. Når temperaturerne i 
sommermånederne når op over 
de 50 grader, og der er langt 
mellem busserne, giver det god 
mening med et skyggefuldt 
busskur.  

Således understreger eksemplet 
vigtigheden af at nexus-oriente-
rede indsatser tager udgangs-
punkt i lokale behov. Det er en 
af grundpillerne i Mission Østs 
arbejde på tværs af alle vores 
projekter. 

UNGE SOM 
NEXUS-AKTØRER 
Projektet i Irak støtter 
genopbygning af lokal-
samfundets infrastruktur i 
samarbejde med unge.  
Derudover kører projektet 
”On-the-job” erhvervs-
træning af unge samt 
uddannelsen af kvindelige 
entreprenør-grupper, der får 
mulighed for at få tilskud til 
at starte egen virksomhed.

belønnede sig, da jeg i min lille 
køkkenhave producerede mere 
end 200 kg tomater, 300 kg 
squash, 80 kg agurk og 300 kg 
løg. Det var meget mere, end vi 
kunne spise i min familie. Derfor 
lærte jeg, hvordan jeg kunne 
forarbejde grøntsagerne, så de 
kunne holde sig længere. Ud 
af tomaterne lavede jeg 120 kg 
tomatpuré, mine squash byttede 
jeg til frugt, og tilberedte det til 
æblesyltetøj og pickles,” forklarer 
Saleha. 
 
TILFREDSHED AT VÆRE 
SELVFORSØRGENDE 
Saleha blev som en af de 
storproducerende kvinder i 
selvhjælpsgruppen, valgt ind i en 
større gruppe af fødevareprodu-
center, der også indsamler æg 
og grøntsager og forarbejdede 
fødevarer, som bliver solgt på 
markedet.  
 
Med en kontant indtjening fra 
egne produkter og produktions-
gruppens produkter, som hun 
får en procentdel fra, får hun 
kontanter til dagligdagen. Derud-
over har hun taget et lån i en af 
selvhjælpsgruppernes lånekasser, 
og har brugt pengene til lægelig 
behandling af sin søn og mand. 
Hun har også købt ti kyllinger, og 
har planer om at købe en ko, så 
familien kan mælk og yoghurt 
til eget forbrug og til salg på 
markedet.  
 
”Nu tjener jeg selv 1000-1500 
kr. pr. måned. Det betyder, at 
jeg kan forsørge min familie, 
samtidig med at jeg gennem 
selvhjælpsgruppen kan dele 
erfaringer og videregive dem, 
så andre kvinder kan gøre det 
samme. Min drøm om at man 
som kvinde i Afghanistan kan gå 
fra at være ubetalt husmoder 
og plejer, til at få en indtjening 
og forsørge familien er realiseret 
efter jeg fik de rigtige redskaber. 
Det giver en indre styrke og 
følelse af lykke og tilfredshed at 
være selvforsørgende.”
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Af Svend Løbner

3x3-projekt skal øge sundheden  
i det fattige Myanmar
Tre måltider om dagen, tre slags grøntsager 
ved hvert måltid, og tre fødevaregrupper 
hver uge. Det er opskriften, der skal gøre 
befolkningen sunde, så de har overskud til at 
lære nye bæredygtige dyrkningsmetoder og 
dermed løfte det afsidesliggende Maraland ud 
af fattigdom.

Herhjemme spiser vi tre 
gange om dagen – mindst! 
Men i Maraland i Chin-del-

staten i det sydvestlige Myanmar 
spiser man kun to gange om 
dagen, og diæten består af ris 

Nye bæredygtige dyrkningsmetoder i Myanmar er både godt for jorden, landbruget og hjælper til at Marafolket får en god ernæringsrig kost, der også består af grøntsager 
og frugt. (Foto Kendrah Jespersen, Mission Øst)

og majs morgen og aften. Den 
mangelfulde ernæring medfører 
blodmangel og øjenbetændelse 
hos børnene. Disse sundheds-
mæssige problemer kan påvirke 
børns evne til at klare sig godt 

i skolen, hvilket kan have lang-
sigtede konsekvenser for deres 
fremtidige muligheder.
 
SKIFTER MELLEM AFGRØDER
Mission Øst støtter oplysnings-
kampagner og modellandbrug, 
der skal oplyse Marafolket om 
god ernæring og – ikke mindst 
– lære dem at dyrke forskellige 
næringsrige afgrøder på en 
bæredygtig måde. Som led i 
nexus-arbejdet forbliver Mission 
Øst i mellemfasen mellem 
nødhjælp og udvikling, for at 
hjælpe lokalbefolkningen med at 

forstå mulighederne for at bryde 
mange års dyb fattigdom. 

“Marafolket er meget fattige, 
fordi adgangsforholdene er så 
dårlige. Fra hovedstaden tager 
det 10 timer med bus, 16 timer 
med bil og 10 timer på motorcy-
kel at nå op til Mararegionen.  
I de fleste Mara-landsbyer er der 
ingen adgang med bil, ingen 
elektricitet og ingen telefonfor-
bindelse.forklarer Mai Ki, leder af 
Mission Østs lokale partnerorga-
nisation ‘Together for Sustainable 
Development’ (TSD), der besøgte 
Mission Østs kontor i Hellerup for 
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3x3-projekt skal øge sundheden  
i det fattige Myanmar

MARAFOLKET I CHIN-STATE 
 
• Der bor omkring 30.000 fra Marafolket i de afsidesliggende bjerge i Chin-delstaten. Resten af den lille etniske 
gruppe på i alt 100.000 personer bor på den anden side af grænsen i Indien. 

• Mara er en af 53 etniske grupper i delstaten Chin i Myanmar. Mara betyder ”sydlig” og betegner et folk, 
der bevæger sig fra nord mod syd. Marafolket stammer oprindelig fra Kina. De første familier ankom til den 
nuværende Chindelstat i 1500-tallet. 

• Mission Øst samarbejder med to organisationer for at fremme nye landbrugsmetoder i Mara-regionen: To-
gether for Sustainable Development og Health and Hope. Derudover støtter Mission Øst også Mara Evangelical 
Church, der driver ’COME-skolen’.

nylig, og fortalte om projektets 
to spor: Praktisk uddannelse og 
bæredygtigt landbrug. 

“Før dyrkede vi kun ris og majs. 
Vi skiftede ikke mellem afgrøder-
ne, men skiftede markerne ud 
i stedet. Når jorden var udpint 
et sted, flyttede vi et andet 
sted hen. I dag skifter vi mellem 
afgrøderne og ikke mellem 
markerne,” smiler Mai Ki.
 
MINDSKER ARBEJDSBYRDEN 
Marafolket dyrker jorden, som 
de har gjort i generationer. De 
bor og arbejder i bjergene, hvor 
de flytter markerne fra sted til 
sted, efterhånden som jorden 
bliver udpint. De fælder træer og 
afbrænder store arealer for at 
gøre klar til nye marker. Og det 
går ud over naturen:
 
“Når træer fældes for at give 
plads til nye marker, er der ikke 
længere noget, der holder på 
jorden. Når den kraftige monsun-
regn kommer, bliver al frugtbar 
jord skyllet ned i floderne,” 
forklarer Mai Ki.
 
Befolkningen lærer nu, at de 
kan beholde samme mark, hvis 
de bare udskifter afgrøderne og 
dyrker varieret. Og det har en 
positiv virkning på både natur og 
mennesker:
 
“Det reducerer den årlige fæld-
ning af træer og afbrænding af 
arealer. Og det er ikke nødven-
digt at oprette stier og midlerti-
dige shelters nye steder. Ja, folks 
arbejdsbyrde er kun omkring en 
tiendedel af, hvad den var før,” 
fortæller Mai Ki.

AFHÆNGIGE AF RIS OG MAJS 
Ud over ris og majs, skal befolk-
ningen have vitaminer gennem 
frugt og grønt og proteiner 
gennem bønner og ærter – ikke 
nødvendigvis kød. Men det er op 
ad bakke, at lære de nye vaner.
 

“Vores folk er nærmest afhæn-
gige af ris og majs. Selv når de 
har spist bananer, siger de: ”Jeg 
har ikke fået noget at spise i 
dag!” De regner ikke bananer for 
mad. Men vi insisterer: bananer, 
søde kartofler, ananas, ja, alle 
former for frugt og grønt er 
altså mad! Yams er også godt, 
fordi roden er fri for kolesterol. 
Vi eksporterer yams til Kina, som 
bruger roden til fremstilling af 
nudler. Vi dyrker også avocado, 
og eksperter fortæller, at vores 
jord og klima er velegnet til 
kaffedyrkning,” fortæller Mai Ki, 
der gennem sit udviklingsarbejde 
lærer befolkningen at spise tre 
gange om dagen med tre slags 
grøntsager til. I løbet af en uge 
spiser de dermed ernæringsrig 
mad fra tre fødevaregrupper.

MODELLANDBRUG VISER VEJ 
TSD har sammen med orga-
nisationen Health and Hope 
oprettet modelfarme, hvor i alt 
130 familier dyrker varierede af-
grøder på en bæredygtig måde 
som forbillede for den øvrige 
befolkning. 

”Folk er meget bange for at 
gå væk fra deres traditionelle 
dyrkningsmetoder og udskifte 
”roterende” marker med ”rote-
rende” afgrøder. Derfor er det 
så vigtigt, at de har forbilleder 
og ser, at de nye dyrkningsme-
toder på modelmarkerne lykkes, 

og der fortsat er mad, selv om 
afgrøderne ændrer sig,” fortæller 
Mai Ki, fortsætter: 

“Før kunne vi kun producere ris 
og majs nok til eget forbrug. Der 
var intet i overskud at sælge af. 
I dag dyrker vi både til eget for-

”I dag dyrker vi både grøntsager til eget forbrug og indtjening. Marken giver 
ikke kun mad til familien, men også afgrøder, som kan sælges,” fortalte Mai 
Ki, da hun var på besøg i København i juni.

brug og indtjening. Marken giver 
ikke kun mad til familien, men 
også afgrøder, som kan sælges.”
I projektet indgår også en fælles 
dagligvarebutik, hvor folk både 
kan købe lokale varer og få fat i 
varer udefra.”

Kilde: Marachurch.org
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D et er nu 27 år siden, Mis-
sion Østs generalsekretær 
Kim Hartzner landede i Je-

revan lufthavn med opgaven at 
sikre installationen af et hospital 
fra Danmark i Armenien – et hos- 
pital, der hjalp syge og sårede 
fra krigen mod det nærtliggende 
Aserbajdsjan. 
 
Siden er sundhedsarbejdet 
udvidet med særlig hjælp og 
støtte til børn med handicap og 
deres familier. Mission Øst har i 
mange år drevet syv sundheds-
centre i fattige landområder 
og – ikke mindst – sikret, at børn 
med handicap bliver inkluderet 
i almindelig skoleundervisning 
i armenske skoler. Mission Østs 
koncept om inklusion er i dag 
skrevet ind i den armenske 
skolelov. Og dermed kan Mission 
Øst se tilbage på 27 års arbejde 
i Armenien - fra nødhjælp, over 
udvikling til menneskerettigheder 
i lovgivningen. 

Fra nødhjælp til 
børns rettigheder  
i Armenien
Det begyndte med nødhjælp til armenske krigsofre for 27 år siden. Siden blev der sat fokus 
på alle børns ret til læring og senest inklusion af børn med handicap i skolerne. Mission Østs 
kontor i landet bliver nu overdraget til en lokal partner i Armenien, som vi fortsætter vores 
arbejde igennem.

Tekst Svend Løbner. Foto Mission Øst

OVER 100.000  
HAR FÅET HJÆLP 
Mission Øst lukker sit eget kontor 
i Armenien og arbejder fremover 
direkte gennem organisationen 
Bridge of Hope, som vi har sam-
arbejdet med siden 2002. 
 
“I dag ser vi tilbage på 27 
år, hvor Mission Øst har ydet 
humanitær bistand til flere end 
100.000 mennesker, sikret fore-
byggelse af HIV og AIDS for flere 
hundrede tusinder armeniere 
og givet titusindvis af børn med 
handicap adgang til uddannelse 
og lægehjælp. Blot sidste år, 
i 2018, fik 52.000 børn med 
handicap gavn af denne hjælp,” 
fortæller Mission Østs generalse-
kretær Kim Hartzner.

HOSPITALER FRA  
DEN KOLDE KRIG 
Da Mission Øst begyndte et hjæl-
pearbejde i Armenien tilbage i 
1992, drejede det sig i første om-

gang om at sikre fødevarehjælp 
til sultramte mennesker midt i 
en krig. Mission Øst sendte store 
transportfly med nødhjælp og et 

helt felthospital fra Danmark til 
Armenien. Det var det hospital, 
Kim Hartzner skulle installere i 
det sydlige Armenien for 27 år 

I 1992 sendte Mission Øst sin første nødhjælp til Armenien. René Hartzner, 
der dengang var generalsekretær i Mission Øst tog til byen Kapan i 1994 og 
leverede fødevarepakker til nødlidende. 
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siden. Mission Øst havde modta-
get fem af 40 beredskabshospi-
taler, der dengang skulle bruges 
i tilfælde af atomkrig. Men nu var 
den kolde krig afblæst.
“Beredskabshospitalerne lå i 
store papkasser under sygehuse 
og rundt omkring på skoler. Der 
var operationsstuer og alt, hvad 
dertil hører,” husker René Hartz-
ner, der var generalsekretær for 
Mission Øst dengang.
 
INKLUSION SKREVET IND 
I ARMENSK SKOLELOV  
To af hospitalerne blev anbragt 
på fængsler i Moskva, et blev 
anbragt i Skt. Petersborg, og et 
blev sendt til Armenien sammen 
med medicin og nødhjælp til 
tusindvis af ofre for krigen med 
Aserbajdsjan. 

“Da vi var færdige med den 
første fødevareuddeling til 
34.000 modtagere, var der 18 
fødevarepakker tilbage. Dem tog 
vi med til et børnehjem uden for 
hovedstaden Jerevan. Det blev 
startskuddet til vores mangeåri-
ge hjælpearbejde blandt børn 
med handicap og deres familier,” 
fortæller Kim Hartzner.
Et hjælpearbejde, der be-
gyndte som akut nødhjælp i 
krig, fortsatte med lægehjælp, 
genoptræning og uddannelse 
til børn med handicap. Nu bliver 
arbejdet overdraget til den lokale 
organisation Bridge of Hope, 
der udbreder det inkluderende 
koncept til alle skoler i Armenien.   

GODE RAMMER
Mission Østs sidste projekt i lan-

Mission Øst har arbejdet i Armenien i 27 år, lige fra humanitær nødhjælp og udvikling til at rettigheder for børn med handicap nu er indskrevet i den armenske 
lovgivning. Generalsekretær Kim Hartzner var derfor i august 2019 i Armenien for at overdrage Mission Østs kontor til lokale partnere.

det er at renovere klasseværelser 
og gøre dem attraktive for alle 
børn og inkluderende for børn 
med handicap.  
 
På 11 skoler i Jerevan og omegn 
får i alt 1.260 elever et helt års 
undervisning i et inkluderende 
læringsmiljø. I klasseværelserne 
bliver eleverne mødt med et 
tapet fyldt med tegneseriefigu-
rer, der byder dem velkommen 
og opfordrer dem til at tage sig 
af hinanden. De sætter sig ved 
de lette skolemøbler, der kan 
justeres i højden, flyttes rundt på 
og vendes om til gruppearbejde. 
Og arbejder med ”Bokashi Bin”, 
som er et komposteringssystem, 
der omdanner biologisk affald til 
gødning.  
 

BRÆTSPIL OM  
VERDENSMÅLENE 
Samtidig indføres et interaktivt 
brætspil, der fremmer fem af 
FN’s bæredygtige udviklingsmål: 
ligestilling mellem kønnene, øko-
nomisk vækst, ansvarlig produk-
tion og forbrug, klimaaktioner og 
god sundhed og trivsel.
Generalsekretær Kim Hartzner 
har netop besøgt Armenien og 
set de nyrenoverede klassevæ-
relser og oplevet børnene spille 
det ny brætspil. 

“Jeg blev helt forbløffet: 30 
børn har det sjovt i timevis 
uden skærme eller mobiltelefon! 
Bridge of Hope vil nu introducere 
samme model i alle 1.300 skoler 
i landet.”
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Barske omgivelser fører 
til handicap hos børn

Det er ikke en charterrejse at komme frem til Thehe, den lille 
landsby Nepals bjerge. Fra Nepals hovedstad Katmandu fløj vi 
i propelfly mellem bjergene først til Nepalgunj og derfra til Si-

mikot, der ligger i 3.000 m højde. For mig - fra flade Danmark - måtte 
jeg vente en dag for at vænne mig til den tynde luft, før vi kørte 
videre i Jeep op i bjergene, og vandrede 2,5 timer på smalle snoede 
stier, indtil vi kom frem til Thehe.

Tekst og foto af Michael Schmidt

I Nepal har mennesker med handicap deres hverdag i de uvejsomme bjergegne, hvor de 
bevæger sig sikkert rundt på de yderste bjergskråninger. Med kamera og drone fulgte Mission 
Østs kommunikationsmedarbejder Michael Schmidt en familiefar og en skolepiges hverdag på 
en stejl bjergskråning til en oplysningskampagne om mennesker med handicap.

Inden jeg kom til Thehe, tilbragte jeg nogen tid i Simikot, en by 
i det fjerne Humla-område, hvor vores partner HEAD Nepal har 
hovedkontor. Cirka 45 børn med fysisk og synshandicap bor og 

bliver undervist på HEAD. De går alle på den lokale skole i løbet af 
dagen, men før og efter lærer de nyttige færdigheder hos HEAD, så 
som blindeskrift og brug af computer, der vil hjælpe dem med at leve 
med et handicap.

FILM OM UDFORDRINGER OG DRØMME 
Mission Øst er sammen med Dansk Handicapforening i gang med en oplysningskampagne om livet som menneske med han-
dicap i Nepal og Danmark. Med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og CISU rejste kommunikationsmedarbejder 
Michael Schmidt til Simkot og Thehe i majmåned for at filme og interviewe nogle af de mennesker med handicaps, vi støtter 
gennem vores partner HEAD Nepal. Filmen vil vise de daglig udfordringer mennesker med handicap har i de fjerntliggende 
landsbyer i den bjergrige nordøstlige nepalesiske provins Humla. I filmen er også mennesker med handicap fra Danmark, der 
fortæller om deres udfordringer og drømme. 
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ISimikot mødte jeg Gaughora. Hun er 18 år gammel og har et 
synshandicap, og bor på HEAD-skolen. På grund af sit handicap gik 
hun ikke i skole, før hun fyldte 16 år. Men selvom hun er ældre end 

de andre studerende, følger hun rigtig godt med. Hun elsker at synge 
traditionelle nepalesiske sange og er håbefuld om sin fremtid takket 
være HEAD Nepals indsats.

Thehe ligger på siden af et bjerg, og husene er bygget som 
terrasser oven på hinanden. Det betyder, at antallet af ulykker 
er ret højt, da børn falder ned fra de ikke-afskærmede terrasser 

og kommer slemt til skade. Da der ikke er lægehjælp i miles omkreds, 
og der kun er begrænsede ressourcer til korrekt behandling af skader, 
ender børnene ofte med at blive invalideret og få et permanent han-
dicap. Et handicap begrænser deres evne til at gå i skole og senere 
arbejde på markerne.

En af dagene i Thehe tilbragte jeg med Amarsingh og hans 
familie. Da Amarsingh var 12 år, trådte han på en torn, mens 
han legede med sine venner. Tornen ramte uheldigvis en nerve 

i foden, så han lå to måneder i sengen uden behandling. Hans mor 
passede på ham, men havde ikke råd til den rigtige behandling. Hans 
ben blev derfor aldrig rigtig helbredt, og han vil resten af sit liv leve 
med en deformitet i sit højre ben.  
 
Amarsingh er i dag gift og har tre børn. Selvom han ikke er i stand til 
at arbejde på en gård som andre mænd i landsbyen eller bære tunge 
ting, har han ikke givet op. Med hjælp fra Mission Øst har han oprettet 
en køkkenhave og er i stand til at forsørge sin familie. Han hyrder 
også sit kvæg i det utilgængelige bjergrige terræn. ”Det er vanskeligt 
at gå op og ned ad bjerget for at græsse kvæget,” siger han, ”Men jeg 
må gøre det på trods af mit handicap,” fortæller han. 

På min rejse oplevede jeg, hvorfor familier til børn med handicap 
er nogle af de mest udsatte i et hvert samfund. I et utilgæn-
geligt område som Humla i Nepal, er det ekstra udfordrende 

at have et handicap, da både infrastrukturen og mulighederne for at 
uddanne sig ofte er imod dem. De oplevelser fra min tur har givet mig 
en ny forståelse for vigtigheden af vores projekter med uddannelse af 
mennesker med handicap i de yderste områder.
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D a Sarita var to år gammel, 
var hun med sin mor på 
arbejde på en gård. Mens 

Faldulykke og en ged fik 
livsvarige konsekvenser
I Nepals fjerntliggende bjergrige landsbyer er 
de helt små børn i stor risiko for faldulykker, 
brækkede lemmer og brandsår. Da lægehjælp 
ikke er tilgængelig, kan selv de mindste 
ulykker give varige handicap. Saritas 
historie er desværre ikke ualmindelig i de 
fjerntliggende bjergområder i Nepal. Hun 
lever med et fysisk handicap på grund af en 
ulykke, hun pådrog sig, da hun var barn, hvor 
hun ikke havde adgang til lægehjælp.

Tekst og foto af Michael Schmidt

moderen arbejdede, var der in-
gen, de holdt øje med Sarita, der 
lå og sov på kanten af en afsats 

uden gelænder. I bjergbyerne er 
husene bygger op ad bjergene, 
så taget på huset nedenfor er 
en afsats eller terrasse til huset 
ovenfor. Der er ingen trapper, så 
man kravler med mobile stiger 
hugget ud af en træstamme 
mellem terrasserne. Derfor er der 
ingen afskærmning på terras-
serne, hvor småbørn leger, folk 
hviler sig og har deres liv udenfor 
de mørke huse. 
 
Sarita faldt ned fra terrassen, 
mens hun sov og skadede sit 
hoved og sin højre arm. Desvær-
re voksede armene ikke korrekt 
sammen, og hun er nødt til at 

leve med en deformitet resten af 
sit liv. Hendes ulykke stoppede 
ikke der. Da hun var seks år, tråd-
te en ged på hendes højre ben. 
Og ligesom med sin arm pådrog 
hun sig en skade, der resulterede 
i et fysisk handicap. 
 
MOBNING TOG MOTIVATIONEN 
Hun kan ikke huske et liv uden 
handicap, og har været nødt til 
at lære at overvinde de udfor-
dringerne hun oplever både 
fysisk og mentalt: Fysisk, fordi 
hendes handicap gør det svært 
at leve en almindelig hverdag. 
Mentalt, fordi folk ikke behandler 
hende ordentligt. Selvom hendes 

Daglige pligter som at få vand fra en brønd er ekstremt udfordrende for Sarita, der har svært ved at gå og bruge sin højre hånd.
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nærmeste venner står ved hen-
des side og støtter hende, er der 
masser af mennesker, der har 
behandlet hende dårligt.  
 
”Jeg har følt mig rigtig ked af 
det, når de andre børn dril-
lede mig og var onde. Og jeg 
er blevet nød til at overbevise 
mig selv om, at fordi jeg har et 
handicap, bliver jeg nød til at 
acceptere det,” fortæller Sarita.
De andre børns drillerier gjorde 
det mentalt svært for Sarita at 
gå i skole, og hun tænkte ofte på 
at droppe ud af skolen på grund 
af mobning.  
 
FYSISK HÅRDT  
AT KOMME I SKOLE 
Saritas anden udfordring i for-
hold til skolegang er de fysiske 
omgivelser. Landsbyen er fuld af 
stejle, glatte stiger og klippe-
fyldte smalle stier. Indtil sidste 
år gik Sarita på en skolen HEAD 
for børn med handicap i Simikot, 
en større by tre timers vandring 
væk på sten og klipperige stier. 
Men hun måtte stoppe, da det 
blev for svært for hendes mor at 
støtte hende på vejen. Hendes 
mor opfordrede Sarita til at gå 
på den lokale skole, men også 
her er vejen til skolen vanskelig, 
hvilket Sarita er belastet af. 
 
”Jeg vil gerne opfordre andre 
børn med handicap til at gå i 
skole og studere. De skal ikke 
fokusere på deres handicap, men 
på det potentiale, de har. Efter-
som jeg selv er blevet nød til at 
forlade skolen pga. mit handicap, 
har jeg lidt svært ved at være 
en opmuntring for andre,” siger 
Sarita, der havde store forhåb-
ninger om sin fremtid med at 
studere og hjælpe sin familie.  
Men efter hun måtte stoppe med 
at gå i skole, føler hun sig i et 
dilemma og er forvirret over sin 
fremtid. Mission Østs partner, 
HEAD Nepal, holder kontakten 
med Sarita og opfordrer hende 
til at begynde i skolen igen og 

forfølge sin drøm. HEAD og 
Mission Øst samarbejder om 
en mobil blindeskole, der skal 

Indtil sidste år gik Sarita på skolen HEAD for børn med handicap i Simikot. Men hun måtte stoppe, da det blev for svært 
for hendes mor at støtt e hende på  de ufremkommelige stier.

nå ud til alle familier med børn 
med handicap i ydreområderne 
i Nepal. 

NR. 3 2019 |  MISSION ØST  |  19



Født med et hjælpe-gen

Af Karen Bendix

Hun har indsamlet tøj, hospitalsartikler, inventar, senge og medicin sammen til Bulgarien 
og Sydamerika, især Bolivia, gennem 30 år. Koncertpianisten Astrid Møller er en ildsjæl, der 
brænder for at hjælpe verdens fattigste.

Astrid Møller er født med 
et hjælpe-gen. Gennem 
hele sit liv har hun mødt 

og arbejdet for folk i fattigdom 
og nød, med retfærdighed og tro 
som drivkraft. For Astrid Møller 
er uddannelse af en befolk-
ning vejen ud af fattigdom. Og 
derfor har hun valgt at skrive 
Mission Østs samarbejdspartner 
COME-skole i Myanmar ind i sit 
testamente.

RETFÆRDIGHED OG TRO  
SOM DRIVKRAFT 
”Jeg er født med et hjælpe-gen. 
I mit barndomshjem i Spanien 
havde vi altid fyldte frugtskåle 
og mad nok. Jeg kunne som 
barn ikke forstå, hvorfor vi ikke 
bare kunne dele ud af de goder, 
vi havde til de fattige omkring 
os. Jeg husker en episode, hvor 
jeg mente, at vi skulle give mad 
og hjælp til vores vaskekones 

syge barn. Det mente min mor 
ikke var nødvendigt. Men barnet 
døde. Det var et stort chok for 
mig, og jeg glemmer det aldrig. 
Jeg har altid set og kæret mig 
om de fattigste,” fortæller Astrid.
Retfærdighed har derfor ligget 
som en grundværdi hos hende. 
Og det har skuret i hendes sind, 
når mennesker ikke ser uretfær-
dighed og fattigdom: 

”Jeg har i mine unge dage rejst 
rundt til sommerkurser og set 
fattige landsbyer og smukke 
landskaber. Men hvor andre tog 
fotos af de pittoreske bygninger 
og landskaber, så jeg de magre 
fattige børn, der levede i huler 
og skure. Jeg kunne ikke holde 
ud bare at kigge på uden at gøre 
noget. Det er den indstilling jeg 
har haft, lige siden jeg var meget 
lille.”  

”Det er så vigtigt for mig at støtte projekter, der kan gøre en befolkning bedre til at klare sig selv, der hvor de bor,” fortæller Astrid Møller, der støtter uddannelse og 
har testamenteret til COME skolen i Myanmar. (Foto: Karen Bendix)
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IDEALIST TIL  
FINGERSPIDSERNE
Det er svært at finde nogle, der 
har tid og samme idealistiske til-
gang til humanitært arbejde som 
Astrid, hvilket også er grunden 
til, hun helst arbejder selvstæn-
digt i sin kælder.
”Det kan være virkelig svært at 
finde hjælpere, uden at der øn-
skes noget med hjem til gudbørn 
eller børnebørn, når vi står og 
sorterer tøj, sko og ting. Og det 
er ikke måden, jeg arbejder på! 
Det jeg får, skal gå til de menne-
sker, der er i nød. Derfor er det 
lettest for mig at arbejde selv,” 
fortæller hun og fortsætter:
”Så snart der kommer penge ind 
i billedet, så bliver det proble-
matisk. Derfor har jeg altid valgt 
at arbejde alene og uden nogen 
form for bureaukrati. Jeg har fået 
donationer, bl.a. fra skoler, klub-
ber, forretninger og private, og 
gratis transport, for folk vil gerne 
give. Mit humanitære arbejde har 
altid været ulønnet. Sådan har 
jeg det bedst.”
 
UDDANNELSE ER KERNEN! 
”Uddannelse er for mig grund-
stenen i at bygge et land op. 
Diktatoriske ledere rundt om i 
verden kan kun beholde deres 
magt over befolkningen, fordi 
folket bliver holdt nede af propa-
ganda og manglende uddannel-
se. Derfor er det så vigtigt for 
mig at støtte projekter, der kan 
gøre en befolkning bedre til at 
klare sig selv, der hvor de bor,” 
fortæller Astrid og fortsætter:
”Da jeg ikke kan lave så meget 
fysisk humanitært arbejde 
mere, vil jeg sørge for, at de 
penge jeg giver nu, og siden via 
mit testamente, går direkte til 
uddannelse. Det arbejde Mai Ki 
laver i Myanmar er lige et projekt 
efter mit hjerte. Børnene får 
uddannelse og i lokalområdet 
lærer de at dyrke jorden med 
grøntsager, så beboerne kan få 
noget ernæringsrigt kost. På den 
måde kan man løfte et folk.”

Astrid Møller har valgt at testamentere en del af sin formue til COME-skolen i Myanmar. Da skolelederen Mai Ki kom til 
Danmark i juni måned, mødtes de to i København. De fik talt om støtten til arbejdet på skolen og i lokalområdet, som 
bl.a. drejer sig om uddannelse og at forbedre ernæringen og dyrkningen af jorden i området. (Foto: Svend Løbner)
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• Astrid Møller er opvokset i Spanien, og er uddannet som koncertpianist på musikkonservatorier  
i Tyskland, Frankrig og Danmark.  

• Hun har gennem mange år undervist på Det Kongelige danske Musikkonservatorium i Køben-
havn, haft koncertvirksomhed og organiseret kammerkoncerter, arbejdet som festivalorganisator  
i og uden for Danmark, og som sproglærer for indvandrere for Dansk Flygtningehjælp. 

• Astrid Møller har på egen hånd arbejdet med humanitært arbejde i bl.a. Bulgarien og Syd- 
amerika, især Bolivia. Samtidig har hun støttet organisationer, der arbejder med projekter inden 
for uddannelse og nødhjælp.



Power-kvinde ved roret  
i Mission Øst Berlin

Annelise Würtz laver smuk-
ke dekorative figurer af 
papirstrimler til fordel for 

Mission Øst.  
 
”I år går pengene til de mest 
udsatte, der hvor behovet er 
størst,” fortæller Annelise, der 
har lavet denne specielle papir-
teknik, quilling, siden 2016. Hun 
quiller forskellige figurer, der kan 
bruges året rundt - og specielle 
ved juletid som iskrystaller, engle 
og stjerner. 

Hun har været program-koordinator i Sydsudan for det tyske 
Welthungerhilfe, udsendt som landbrugskonsulent i Sydame-
rika, Asien og Afrika og har en ph.d. i agronomi: Felicitas Flör-

chinger er ny direktør for Mission East Deutschland og har så meget 
erfaring med i bagagen, at hun forventes at kunne give vores tilste-
deværelse i Tyskland et stort skub fremad. Foruden sin store viden 
om agronomi, landbrugsøkologi og permakultur, har Felicitas nemlig 
også ekspertise inden for ledelse og marketing. Alle disse kompeten-
cer har hun trukket på i det internationale udviklingsarbejde, bl.a. i 
Nordkorea, hvor Mission Øst netop har åbnet et nyt landekontor. 
Vi ønsker at byde Felicitas Flörchinger hjerteligt velkommen i Mission Øst, 

Mission Øst åbner  
kontor i Nordkorea

Nordkorea er den humanitære katastrofe, verden har glemt - 
trods adskillige opråb fra vores Generalsekretær Kim Hartzner, 
som har været personligt vidne til nøden. I Mission Øst arbejder 

vi ud fra det simple princip, at hjælp bør gives til dem, der har det 
største behov, for den uanset hvem de er. Derfor har Mission Øst, som 
den eneste danske hjælpeorganisation, ydet både humanitær hjælp 
og langsigtet udviklingsstøtte til Nordkoreas befolkning siden 2011. 
Behovet for vores hjælp er imidlertid så påtrængende, at vi i Mission 
Øst vurderer, at der er brug for en permanent tilstedeværelse. Det har vi 
taget konsekvensen af og i juli 2019 åbnet et landekontor i Nordkorea. 
Givet den akutte fødevareusikkerhed i landet, vil vores kolleger på kontor- 
et i Pyongyang fokusere på fødevarehjælp, dels i form af maduddeling, 
dels via støtte til at øge selvforsyningsgraden. 

Køb og støt!

 
Se udvalget på  
www.quillingannelise.dk.  
Pengene går ubeskåret til  
Mission Østs arbejde.  
 
Bestil på  
annelise.wurtz@hotmail.com 
eller ring på telefon: 20 94 62 81
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Donation som  
fødselsdagsgave
”Min familie og jeg har boet og arbejdet i Nepal nogle år – 
derfor er landet i mit hjerte. Vi har set den ekstreme fattig-
dom midt i al den skønhed landet også er kendetegnet ved. 
I anledning af min 60-års fødselsdag ønskede jeg mig bl.a. 
en gave til Mission Øst, der arbejder med de mest sårbare i 
Nepal fx børn med handicap. Jeg har tillid til at Mission Øst 
anvender pengene, hvor behovet er størst og fortsætter 
arbejdet med bæredygtig udvikling”.  
Der indkom 13 donationer, der i alt udgør 4250 kr. til Mission 
Østs arbejde i Nepal.  
Med venlig hilsen Merete Maksten Høyland 



NR. 3 2019 |  MISSION ØST  |  23

GAVER ER SKATTEFRI 
Vidste du, at pengegaver til Mission Øst 
kan trækkes fra i SKAT - op til 16.300 kr. 
pr. år? Vi giver SKAT direkte besked, når 
vi har dine oplysninger. 

GAVEBREVE
Ønsker du at give et større beløb over en 
længere periode, kan du få fuldt fradrag 
ved at tegne et gavebrev. 

VIRKSOMHEDER
Bidrag fra virksomheder er også  
fradragsberettiget. Vi er interesseret i 
at indlede bæredygtige samarbejder. 
Kontakt os på tlf.: 39 61 20 48. 

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: MAGASIN 2-19 

BRUG HJEMMESIDEN  
www.missioneast.org eller bagsiden af 
dette magasin. 

MOBILEPAY TIL 26437
Skriv navn og CPR-nummer i besked- 
feltet. Så giver vi SKAT direkte besked, og 
du får fradrag. 

SEND EN SMS
SMS ME150 til 1245. Støt med 150 kr.

ARV OG TESTAMENTE
For mange er det rart at vide, at man 
gør en positiv forskel til gavn for frem-
tiden. Testamentegaver er en gave for 
livet. Få vores pjece tilsendt eller læs 
mere på vores hjemmeside. Ønsker du 
gratis vejledning står vores advokat til 
rådighed.

Afrives inden betaling

Mission Øst bruger 93 øre 
af hver krone direkte til at  
hjælpe de mest udsatte i verden.

De sidste 7 øre går til, at sikre at hjælpen 
er af høj kvalitet, og at den når frem.

BRUG BETALINGSSERVICE 
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 
hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 
og enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.
 

Sådan støtter du Mission Øst

TAK FOR STØTTEN! 
Mission Øst kan kun hjælpe titusinder af mennesker hvert år, 
fordi vi modtager bidrag fra privatpersoner som dig. 

HUSK at dit bidrag er fradragsberettiget op til 16.300 kr. pr. år.

BS-t i lmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

250 kr.

måned

1500 kr.

halve år

Fra dato

500 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskrift

Frivilligt beløb kr. 

Ja tak

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

E-mail

✁

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

jeg vil gerne have nyhedsbrevet tilsendt. Findes kun på email.

Ja tak jeg vil gerne have magasinet tilsendt 4 gange pr. år. Nej tak

RING ELLER SKRIV.  
VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE!
Har du spørgsmål, eller ønsker du 
mere information så ring til os på  
39 61 20 48 eller send en  
email til admin@missioneast.org 



 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

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

HUSK CPR-nummer for skattefradrag. Vi giver SKAT direkte besked.

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.11 DB 495-136830

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

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

. . , . . ,

8 7

Afrives inden betaling

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:
Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

Vi har børneliv i 
hænderne hver dag! 
Rent vand, ernæringsrig kost, uddannelse og trygge rammer kan  
redde tusindvis af børn og forbedre deres liv. 

Send dit bidrag allerede i dag!Hver dag tæller  i et barns liv

320 kr. 
Mad til  
4 børn

560 kr.
Mad til 
7 børn

960 kr.
Mad til  
12 børn

Frivilligt beløb:_____

MobilePay 26437
Netbank 3170 - 0010 91 8030
Giro: benyt indbetalingskortet nedenfor 
Mærk din betaling: MAGASIN 3


