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Forsidefoto af Anders Kjærbye, dbu.dk
Nadia Nadim, foran Københavns Rådhus, 
da Danmark vandt sølv ved Europa- 
mesterskaberne i fodbold i 2017.  
Hun er født i Afghanistan, flygtet til 
Danmark og den første fodboldspiller på 
landsholdet med flytgningebaggrund.
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TEMA: OVERCOMING

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. 

NORDKOREA: Sakari Koivula er ny lande- 
leder for Mission Øst i Nordkorea. 
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TEMA: Dipar fra Myanmar har overvundet 
fattigdom og marginalisering med 
uddannelse.

TEMA: Hvordan overlever man minder og 
skader fra krigsoplevelser, spørger vi  
psykolog Louise Schwarts.
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Vi kender det alle – at leve med nogle 
udfordringer, som er et vilkår i vores liv, 
men som vi ikke vil lade os begrænse af. For 
nogle mennesker er fysiske eller psykiske 
udfordringer et permanent livsvilkår. For 
andre er krig, naturkatastrofer eller kriser et 
livsvilkår, man skal lære at leve med. 

I Mission Øst møder vi gennem 
vores programmer i Asien 
og Mellemøsten masser af 

mennesker, der har svære 
livsvilkår pga. nød, sygdom eller 
krige, men som finder de indre 
resurser frem til at håndtere 
vilkårene, så udfordringerne ikke 
bliver en begrænsning, men en 
vej videre. De mennesker foku-
serer vi på i dette magasin.  
 
Sådanne mennesker er Gohu- 
gora og Mathias, der begge er 
synshandicappede og har været 
det siden fødslen. Gohugora 
er en pige i Nepal, Mathias en 
dreng i Danmark. Der er mere 
end 6.500 km mellem dem 
– men de deler den samme 

ambition: at vise sig selv og de-
res omverden, at det, at de ikke 
kan se, ikke gør dem til noget 
særligt eller til ofre i deres eget 
liv. Men at deres blindhed er et 
vilkår, ikke en begrænsning. 
 
I kortfilmen ”Overcoming – om 
ikke at famle i blinde, selv om 
man ikke kan se” - som er pro-
duceret af Mission Øst - fortæl-
ler vi historien om Gohugora og 
Mathias, og hvordan de begge 
med et livsvilkår som synshandi-
cappede, formår at overkomme 
udfordringer, de møder på 
deres vej.  
 
I Mission Øst møder vi hver dag 
mennesker, som overkommer 

det for vores vestlige øjne 
uoverkommelige. Det kan være 
livet i ufremkommelige bjergene 
med fysisk handicap, eller at 
leve i krige og katastrofer eller 
voldsom fattigdom, der får et 
samfund til at stagnere. Netop 
i de tilfælde kræver det ekstra 
indre resurser ikke bare at leve, 
men at overleve. I Mission Øst 
ser vi det som vores pligt at 
hjælpe de mennesker med at få 
livet tilbage. At hjælpe der, hvor 
nøden er størst, at række ud til 
dem, som verden glemmer og 
ikke efterlade nogen. Og når 
vi gør det, er det fordi, vi kan 
se, det gør en forskel. At de får 
håbet tilbage.  
 
Jeg har på mine rejser ud til 
vores samarbejdspartnere i 
landene selv oplevet, at de 
fleste af dem, vi i Mission Øst 
hjælper, har nogle ufattelige 
menneskelige resurser og en 
ufattelig vilje og motivation til 
at ændre på deres situation. 
Almindelige mennesker, der står 
op hver morgen og siger til sig 
selv: ”jeg vil noget med mit liv 

på trods af den situation, jeg 
står i”. Det er overcoming. Det er 
derfor, vi hjælper dem og kan se 
en positiv forandring.  
 
I dette magasin kan du læse om 
nogle af de mennesker, der på 
trods af deres forskellige udfor-
drende livsvilkår ikke ser deres 
situation som en begrænsning.  
 
God læselyst!

Et vilkår - ikke en begrænsning
I Mission Øst møder vi hver dag mennesker, som overkommer det for vores vestlige øjne uoverkommelige. Gohugora er en af dem. Foto Michael Schmidt, Mission Øst.

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst
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Frygt og ansvar førte til flugt
 
Cirka 1,5 millioner syriske 
flygtninge har krydset grænsen 
til Libanon siden borgerkrigens 
start for otte år siden. Mens disse 
flygtninge har fundet sikkerhed 
i Libanon, er andre områder af 
deres liv blevet sværere. Denne 
måned påbegyndte Mission 
Øst sit arbejde i Libanon og 
Syrien for at imødekomme disse 
menneskers behov. I Syrien vil 
Mission East yde kontantstøtte 
til at genstarte virksomheder og 
støtte landmænd, hvis levebrød 
blev ødelagt i krigen. På den 
libanesiske side af grænsen 
tilbydes færdighedstræning, 
juridisk bistand og psykosocial 

hjælp til flygtninge, der skal lette 
tilbagevenden, når det er sikkert 
nok at tage tilbage. Dette vil 
gavne familier som Mohammeds. 
Mohammed på 47 år besluttede 
for fem år siden at flygte fra 
Syrien til Libanon med sin kone 
og fire børn, da krigen tog til og 
de levede i konstant frygt. ”Vi 
følte os trygge og godt tilpas 
i Libanon. Jeg var i stand til at 
bruge min faglighed som tømrer 
og tjente penge til min familie. 
Vi tilmeldte børnene i skolen og 
kunne betale for vores udgifter. 
Men nu er tingene forandret, 
efter der er kommet nye be-
grænsninger for, hvordan syrere 

må arbejde i Libanon. Så jeg kan 
ikke længere få arbejde, selvom 
jeg er uddannet tømrer og mø-
belproducent. Alle de steder jeg 
går ud og søger arbejde, skriver 
virksomhederne, at det er ”Kun 
for libanesere”. Det har stresset 
Mohammed og hans helbred, så 
han har svært ved at forsørge 
sin familie økonomisk. Med den 
usikre fremtid bliver tingene 
yderligere kompliceret, fortæller 
Mohammed, der drømmer om at 
vende tilbage til Syrien en dag. 
Men nu vil han blive i Libanon 
med sin familie, fordi Syrien 
stadig er midt i en konflikt.

Norma fra Dorcas Relief & Development, Mission Østs partner i Libanon, er på besøg i et område med syriske flygtninge i 
udkanten af Aley.

Ved den 46. Verdensmiljødag satte 
Mission Øst i Nepal fokus på miljøet 
i lokalsamfundet i Humla sammen 
med samarbejdspartnere, lokale 
myndigheder, forskellige ngo’er og 
skoler.

Miljø på 
dags-
ordenen i 
Nepal
 
Klimaudfordringerne og miljø er 
ikke bare noget, vi herhjemme 
har fokus på. Nepal er et af de 
lande, hvor miljøudfordringer har 
en enorm impact, da landet er 
meget sårbart over for naturka-
tastrofer og klimaændringer. 
Ved den 46. Verdensmiljødag 
i sommer satte Mission Øst 
og vores samarbejdspartnere 
i Humla i Nepal, samt lokale 
myndigheder, forskellige ngo’er 
og skoler fokus på miljøet i 
lokalsamfundet.  
Medlemmer af kvindegrupper, 
lokale landmænd, unge piger 
og medlemmer af skovbruger-
grupper var aktivt involveret i 
begivenheden, der motiverede 
til at handle på miljøproblemer-
ne som medborger. Den brede 
deltagelse fra lokalsamfundet 
medvirkede til at øge forstå-
elsen for, hvordan man skal 
håndtere miljøudfordringerne 
og vurdere og reducere risikoen 
for katastrofer i deres lands-
byerne. Dagen blev fejret med 
sanitetskampagne, Deuda-sang 
og rally.
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Et honningeventyr
 
Hikmatullah har aldrig gået skole, da familiens økonomi ikke tillod 
det. Men i 2008 modtog han to bikuber og to bikolonier, entrepre-
nør-støtte og træning i bi-avl, som deltager i et af Mission Østs støtte-
programmer i Takhar i det nordøstlige Afghanistan. Og når man, som 
Hikmatullah, har både viljen, disciplinen, talentet og sans for investe-
ring, blev to bistader pludselig til ti. Mission Øst hjalp ham skridtet vi-
dere med kvalitetskontrol, emballage og kontakt til det lokale marked 
og en biavlerforening. Hikmatullah fortæller, hvad den hjælp kastede 
af sig: ”Det første år solgte jeg 100 kg honning og tjente 35000 AFN. 
Det gav mig en solid startkapital, og jeg valgte at udvide forretningen. 
I dag tjener jeg over 500.000 AFN (ca. 6250 dollars) om året, og det 
holder både mig og min familie beskæftiget hele året.”

Et nyt toilet  
mindsker sygdom
 
Razulov og hans kone Qodivora har fået et helt nyt toilet-skur.  
For Razulov og Qodivora er toilet-skuret et markant nøk opad for 
familiens sundhed. ”Efter vi fik det nye toiletskur er antallet infekti-
oner og sygdomme hos vores børn faldet markant. Og der er ikke 
mere insekter og fluer. Vi håber, at der vil blive bygget mange flere af 
sådanne toiletskure i området for at mindske alle sygdommene.” 
Razulovs og familiens toiletskur er bygget som led i et omfattende 
Mission Øst-projekt i grænseregionen mellem Afghanistan og Tadsji-
kistan, der sigter mod forbedring af hygiejne og sanitet. Som følge af 
mangel på velfungerende og hygiejniske toiletfaciliteter, er befolknin-
gen i området plaget af høje sygdomsrater. Derfor er nye latriner et 
vigtigt grundlag for sundheden generelt. 

Fra husslave til  
forkæmper for  
kvinders rettigheder
 
Kaliram er født med et fingerhandicap, som gør det svært for hende 
at arbejde. Fordi Kaliram har et handicap forbød familien hende at 
amme, da de hævdede, at Kalirams handicap ville smitte børnene 
gennem modermælken. Kaliram, der er kone nummer to og har tre 
børn, accepterede tingene som de var, ligesom hun affandt sig med 
at blive slået af manden og hans første kone, der begge tvang hende 
til at arbejde som deres husholderske. I dag er Kaliram udvalgt af 
Mission Øst som deltager i en selvhjælpsgruppe for personer med 
handicap. Hun lærer om menneskerettigheder og rettigheder for 
mennesker med handicap – noget hun aldrig havde hørt om før.  
Den viden formidler hun nu med indædt passion videre til andre 
kvinder – og ikke mindst politikere! 

Hikmatullah gik fra ufaglært uden en klink på lommen til selvstændig biavler 
med et honning-eventyr i stadig vækst. 

Kaliram har været igennem lidt af hvert: 
handicap, barneægteskab, husslaveri og 
vold i hjemmet. I dag har hun lært at tale 
åbent om sine oplevelser. Et første skridt 
mod mindre diskrimination af kvinder som 
hende.

Latriner og undervisning i toilethygiejne har 
nedbragt antallet af infektionssygdomme i 
Tadsjikistan og Afghanistan.
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Fra  
nulpunkt til  
elitesportens 
tinder 
 

Nadia Nadim har taget hele turen.  
Den første del af den på flugt fra Taleban.  
Danmarks kvindelige stjerneangriber og  
første danske landsholdsspiller med  
flygtningebaggrund fortæller her, hvad  
der har givet hende drivkraften til at  
gå efter trofæet.

Af Ulla Holm. Foto Anders Kjærbye, dbufoto.dk
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I2001 rykker Mission Øst 
ind i Afghanistan med akut 
nødhjælp til en befolkning, der 

har fået revet tæppet væk under 
sig i krigen mod Taleban. Kort tid 
forinden har Nadia Nadim, der 
på det tidspunkt er ni år gammel 
og bor i Kabul, mistet sin far, 
Rabena Khans. Som højtstående 
general i den afghanske hær er 
han blevet bortført og henrettet 
af Taleban. Nadias mor, Nami-
da, der nu er blevet alene med 
fem små piger, frygter for sit og 
pigernes liv og vælger at flygte. 
Ved et tilfælde havner de i 2003 
i Danmark på et asylcenter i 
Nordjylland. 
 
ALT VAR KAOS 
Vi fanger Nadia Nadim på 
telefonen fra Georgien mellem to 
landskampe i den igangværende 
EM-klassifikationsrunde. Da vi 
får Nadia i røret, kommer hun 
lige fra den afsluttende træning 
inden den næste kamp mod 
Georgiens kvindelandshold. Dan-
marks kvindelige stjerneangriber 
er fuld af energi og overskud. 
Faktisk næsten så meget, at 
ordene vælter over hinanden i 
deres iver efter at komme ud. 
Der er en beslutsomhed græn-
sende til rastløshed at spore i 
stemmen. Man fornemmer, at 
man taler med en person, der 
ikke spilder sin tid.  

Men det overskud var der ikke 
tilbage i 2000 efter at Nadia, 
hendes mor og søstre modtog 
nyheden om farens henrettelse:
”Det var virkelig hårdt. Alt var 
kaos og man anede ikke, hvad 
der ventede lige rundt om 
hjørnet. Vi vidste faktisk ikke, om 
vi ville være i live dagen efter,” 
siger Nadia.  
 
ALDRIG TILBAGE TIL  
SAMME SITUATION 
Hvordan kom du personligt vide-
re fra det eksistentielle nulpunkt? 
”Jeg tror, da vi endelig kom 
til Danmark, havde vi oplevet 

så meget og været så meget 
igennem. Og pludselig står du i 
en situation, hvor du får en ny 
chance. Alle i min familie var 
meget opsatte på, at vi aldrig 
skulle havne i sådan en situation 
igen. At vi for enhver pris skulle 
blive til noget. Jeg tror, det var 
det, der var drivkraften.” 
Nadia tager en kort tænkepause 
og tilføjer:  

”Jeg har faktisk læst en del 
artikler, som viser, at de mest 
succesfulde mennesker i verden 
er nogen, der på et tidspunkt har 
fået nok af at være i en situation, 
om det så er fattigdom eller en 
oplevelse, de har haft, hvor de 
har sagt til sig selv: ’Jeg lover mig 
selv, at jeg aldrig skal havne i 
sådan en situation igen’. Det kan 
jeg genkende fra mig selv. Man 
får ekstra hunger. Jeg har det 
stadigvæk sådan, at jeg aldrig 
vil opleve de ting igen. Jeg vil 
ikke opleve de følelser igen, så 
simpelt er det.”

DET HANDLER OM AT  
SLAPPE AF INDVENDIGT 
Mange af de mennesker – og 
især børn - som Mission Øst 
hjælper i Afghanistan, er meget 
påvirkede af traumer pga. krig 
og fordrivelse. Og da vi nævner 
det for Nadia, hvis barndom har 
været tydeligt mærket af krigen, 
siger hun:  

”Folk tackler traumer forskelligt i 
livet. Nogle har behov for at tale 
om det, og andre gemmer det 
væk. Jeg har aldrig haft behov 
for at snakke om tingene, for det 
er ikke sådan, jeg føler, jeg kan 
komme af med det. Og det hjæl-
per mig ikke. For mig handler det 
mere om, hvad der er inde i mit 
hoved og finde ud af, hvordan 
jeg slapper af indvendig.” 

FINDER RO I BØN  
OG MEDITATION 
I den forbindelse fortæller Nadia, 
hvordan hun fandt et middel 

til at hjælpe sig selv af med de 
mareridt, hun blev hjemsøgt af 
den første tid i Danmark, mens 
hun og familien stadig boede på 
asylcentret:  

”Det var faktisk min moster, der 
sagde til mig en dag, at jeg må-
ske skulle prøve at bede, inden 
jeg gik i seng. Det prøvede jeg, 
og siden da har jeg faktisk ikke 
haft mareridt.”  

Nadia finder i dag stadig indre ro 
ved at bede og bruger bønnen 
som en form for meditation, 
især inden hun står over for en 
afgørende kamp, der kræver dyb 
koncentration:  

”For mig er bøn og meditation 
næsten samme ting, når man 
lige bruger 10 minutter til en 
time til at lukke alt det, der sker 
omkring en ude og koncentrere 
sig om det, der sker indeni sig 
selv.”

FAKTA OM NADIA NADIM 
 
• Født i 1988 i Herat i det nordvestlige Afghanistan. Opvokset i Kabul
• Blev i 2009 den første danske landsholdsspiller med flygtningebaggrund 
• Læser medicin på Aarhus Universitet og har en drøm om at arbejde for Læger Uden Grænser 
• Blev i 2017 kåret til Årets Dansker af Berlingske
• Udgav sidste år bogen ”Min Historie”
• Var med til at vinde EM-sølv i 2017 med det danske landshold 
• Spiller til daglig i den franske Ligue 1 klub Paris Saint-Germain 

NR. 4 2019 |  MISSION ØST  |  7



Mathias bor i Kirke Hyllinge 
på Midtsjælland med sin 
mor, far og lillebror. Han 

har været blind lige siden han 
var næsten nyfødt. Alligevel føler 
han sig som en seende blind, 
som han kalder det, da han ikke 
føler sig motorisk begrænset af 
sit synshandicap – noget han og 
hans forældre har arbejdet med 
gennem hele hans liv: 
 
“Der er nogle ting, jeg altid skal 
have hjælp til. Men jeg vil gerne 
sørge for, at der er så mange 
ting som muligt, jeg selv kan. Det 
har jeg og mine forældre gjort 
alt for. Jeg vil bare gerne være så 
selvstændig og selvhjulpen som 
mulig.” 
 
BEHANDLER MIG SOM GLAS 
Mathias er netop begyndt i 10. 
klassecentret i Roskilde. Og det 
tager en del kræfter at komme 
til et nyt sted, med nye omgivel-
ser, lærere, støttelærer og nye 
venner:  
”Mange har behandlet mig lidt 
ligesom glas. De har enten ikke 
turde spørge om mit synshandi-

cap, da de ikke ved, hvordan de 
skal spørge mig. Og flere ved ikke 
helt, hvordan de skal tackle det. 
Men dem, jeg er kommet i klasse 
med, er ret gode til at fortælle 
mig, hvem de er. Det er nok me-
get naturligt, at de seende ikke 
ved, hvordan de skal forholde 
sig, når de møder mig. Men det 
tænker jeg ikke over mere, for 
det har jeg oplevet så mange 
gange før. Når vi lærer hinanden 
at kende lidt bedre, kommer de 
selv og spørger. Og så kan de 
jo godt se, at jeg bare er blind, 
men ellers helt normal. Jeg skal 
jo også lære dem at kende, for 
der skal to til en tango,” fortæller 
Mathias, og tilføjer: 
 
“Jeg har primært synshandicap-
pede venner, men også nogle 
seende. Jeg ved egentlig ikke 
hvorfor, for jeg har altid prøvet at 
mænge mig med de seende. Jeg 
tror, at hvis jeg lærer en seende 
at kende godt, vil personen vide, 
at jeg er normal. Jeg skal jo også 
lære, hvordan jeg skal gebærde 
mig i jeres seende verden. Altså, 
vi er jo mennesker alle sammen.” 

PRØV AT LUK ØJNENE  
OG SPIL FIFA 
Når Mathias har fri fra skole, 
spiller han bl.a. FIFA på sin 
PlayStation. Det har han lært sig 
at spille på trods af han ikke kan 
se spillerne: 
“Når jeg spiller Fifa lægger jeg 
meget mærke til, hvordan pub-
likum reagere, og til kommen-
tatoren, for de nævner navnet 
på den jeg spiller til. Men det er 
virkelig svært og kræver virkelig 
meget koncentration. Prøv at 
lukke øjnene og spil en Fifa 
kamp, så kan du se hvor svært 
det er.” 
 
Derudover spiller Mathias 
Goalball, som er den eneste 
holdsport for svagtseende. Selv-
om han er ind over landsholdet, 
er det stadig det sociale i spillet, 
som holder ham fast:
 
”Jeg er sammen med andre 
med synshandicap, der har det 
ligesom mig. Og det er også dér, 
jeg har mange gode venner. “
 
Han spiller også bas og går til 

undervisning hos en baslærer, 
der også er blind. Og det giver 
ham meget mere end bare 
musikundervisning: 
 
”Min baslærer er blind og det er 
hans kone også. Vi får spillet lidt 
bas. Men han hjælper mig også 
med helt almindelige ting - fx 
hvordan steger man frikadeller 
eller pandekager. Det er en 
kæmpe hjælp for mig, at han har 
prøvet det hele før, og kan vide-
regive sin erfaring, som hverken 
mine forældre eller andre seende 
kan forklare. Han kan hjælpe mig 
videre med alle mulige ting.” 
 
FREMTIDSUDSIGTER 
Mathias ser sit synshandicap 
som et vilkår, men ikke som en 
begrænsning af, hvad han gerne 
vil i sit liv. “Jeg vil gerne være 
sportsjournalist, for jeg er rigtig 
glad for sport. Jeg vil gerne lave 
interviews med sportsudøvere,” 
forklarer han og slutter:  
”Man skal leve sit liv. Man skal 
ikke se udfordringer, men mulig-
heder. Og så skal man sørge for 
at få det bedste ud af det.” 

Af Karen Bendix. Foto Michael Schmidt.

Overcoming - om ikke at famle i 
blinde selv om man ikke kan se
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Gohugora er filmens anden 
hovedperson. Hun er 18 år, 
synshandicappet og bor 

6500 km øst for Mathias i det 
nordøstlige hjørne af Nepal, hvor 
hun går på skolen HEAD, der er 
en skole for børn og unge med 
synshandicap og fysisk handicap, 
som Mission Øst samarbejder 
med. På HEAD får Gahugora 
redskaber til at klare en hverdag 
med tøjvask, madlavning, lek-
tielæsning, og hvad der ellers er 
nødvendigt, for at klare sig selv 
som synshandicappet. Sammen 
med de andre børn fra HEAD 
går hun sideløbende i den lokale 
skole, som er en almindelig skole 
med undervisning i læsning, 
skrivning og regning. 
 
BLEV SLÅET FORDI  
HUN VAR BLIND 
I Nepals yderste egne bliver 
mennesker med et handicap 
som Gohugoras ofte set på som 
en belastning. Det oplevede 
Gohugora allerede som barn, 
da hun begyndte i skolen. På 
hendes første dag i skolen som 
otte-årig sagde læreren til hende, 

at hvis hun ikke kan se, kan hun 
ikke lære. Hun blev diskrimineret 
og slået af læreren, og det tog al 
motivation ud af Gohugora, for-
tæller hun. Da der ikke er et sy-
stem til at samle elever op efter 
sådan en behandling, stoppede 
Gohugora i skolen - umotiveret 
og med en fornemmelse af ikke 
at kunne noget pga. sit handicap. 
 
PASSEDE KVÆG I STEDET  
FOR SKOLEGANG 
I stedet for at gå i skole, måtte 
Gohugora hjælpe til derhjemme. 
Hun skulle gå i skoven og samle 
brænde og passe kvæget, som 
skulle drives ud at græsse i bjer-
gene. Som blind er det en stor 
udfordring, da hun kun kan høre 
kvæget og navigere efter deres 
klokker. Men også fordi terrænet 
er svært at gå rundt i, da stierne 
er glatte og stenede.  
 
16 ÅR OG NY I SKOLEN 
Gohugora hjalp til i hjemmet i 
seks år, hvor hun ikke gik i skole. 
En dag kom en repræsentant fra 
skolen HEAD til hendes landsby 
Thehe. Repræsentanten tager 

rundt i de små landsbyer og 
screener for at opsøge børn og 
unge med handicap, der ikke 
får skolegang. Familierne bliver 
tilbudt mulighed for at deres 
børn kan flytte til Simikot, hvor 
de kan bo og få færdigheder 
og redskaber til at klare sig i det 
nepalesiske samfund med sit 
handicap. Samtidig kan de gå 
i skole og uddanne sig på den 
lokale skole i Simikot. Det tilbud 
fik Gahugora som 16-årig. 
 
DRØM OM AT HJÆLPE 
ANDRE BLINDE 
Gohugora har nu boet på HEAD 
i to år, og lærer hver dag nyttige 
færdigheder i, hvordan hun går 
til praktiske hverdagsopgaver. 
Hun får undervisning i at læse, 
skrive og regne på den lokale 
skole. Hun bruger sin fritid til at 
være sammen med vennerne 
og synge, for hun har også 
musikken og sangen, som sin 
fritidsinteresse og en måde at 
udtrykke sig på. Hun har flere 
gange optrådt på skolen for sine 
skolekammerater med den lokale 
sangtradition, der kaldes Deudra.   

Skolegangen, fritidsinteresserne 
og vennerne på HEAD har givet 
Gohugora helt nye drømme. Hun 
vil gerne hjælpe andre blinde, og 
hjælpe dem med at få en uddan-
nelse, som hende selv, så børn 
og unge ikke føler sig begræn-
sede af deres handicap, men 
ser det som vilkår, de kan bygge 
færdigheder oven på, og på den 
måde klare sig i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se filmen synstolket på  
www.missioneast.org/over-
coming 
 
Book et foredrag med 
filmforevisning til din skole, 
kirke eller foredragsklub hos 
Mission Øst.

Mission Øst har netop haft premiere på kortfilmen ’Overcoming – om ikke at famle i blinde selv 
om man ikke kan se’.  Filmen ser ind i en for seende usynlig verden hos to synshandicappede 
unge – Mathias fra Kirke Hyllinge og Gohogora fra Thehe i Nepal. De lever i to meget forskellige 
verdener, med forskellige udfordringer. Men fælles for dem er, at de begge ser deres 
synshandicap som et livsvilkår – ikke en begrænsning.
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Karam var en del af det 
team, der kørte ind i Mosul 
efter byen lige var blevet 

udsat for nogle af de værste 
bombeangreb, og dele af byen 
stadig var midt i aktiv konflikt. 
Sammen med fire andre ansatte 
i Mission Øst leverede Karam 
nødhjælpspakker til den sultne 
befolkning efter at Islamisk Stat 
var skubbet ud af byen.
 
Det var i efteråret 2016.  
Mission Øst var en af de første 
internationale hjælpeorganisatio-
ner, der kørte ind med nødhjælp 
i Mosul, da befrielsesaktionen 
startede i oktober. I juni 2017 
blev byen erklæret befriet. 
 
KNOGLERNE STIKKER 
UD AF ARMEN 
Karam måtte selv flygte ud 
af Mosul, da Islamisk Stat (IS) 

angreb byen i august 2014. I 
panikangst pakkede han bilen og 
fór ud af byen med sin familie. 
Men da han i farten ikke havde 
fået lukket bilens bagdør ordent-
ligt, faldt et af hans børn ud og 
brækkede armen. 
 
Det lykkedes at samle drengen 
op og flygte, men angsten 
sidder stadig i ham, når han som 
chauffør for Mission Øst kører ind 
i Mosul. 
 
“Jeg føler angsten komme 
vældende - også selv om byen 
er mere sikker end før. Men jeg 
afviser angsten og prøver at 
glemme, hvad jeg har oplevet. 
Især mindet om min dreng, der 
lå på jorden med knoglerne 
stikkende ud af armen. Jeg 
lægger minderne til side, for der 
er mennesker i Mosul, der lider 

og har brug for min hjælp,” siger 
Karam. 
 
KLEMT MELLEM IS OG  
AMERIKANSKE FLY 
Han fortæller om sin dramatiske 
flugt: 
“Det var sidst på eftermiddagen 
og ved at blive mørkt, da jeg 
modtog nyheden om, at IS var 
ved at indtage Mosul. Jeg var 45 
minutters kørsel fra vores hjem i 
centrum af byen og skyndte mig 
hjem for at redde min familie.” 
 
Karams kone var gravid med 
parrets tredje barn. “Da jeg kom 
hjem, fortalte naboen, at ter-
roristerne allerede havde besat 
den vestlige del af byen. Jeg tog 
en hurtig beslutning og tog min 
familie og det mest nødvendige 
med i bilen og susede ud af 
byen.” “Vi nærmede os byens ud-

kant i susende fart, da jeg opda-
gede Islamisk Stats kontrolpost 
og hurtigt vendte bilen rundt. Da 
opdagede jeg, at jeg ikke havde 
fået lukket bagdøren ordent-
ligt. Min søn faldt ud af bilen, 
landede på jorden og brækkede 
armen. Jeg skyndte mig ud og 
så blodet flyde, mens knoglerne 
stak ud. Jeg fik ham op i bilen og 
gassede op. Jeg kørte med høj 
fart, fuldstændig skrækslagen. 
Ikke blot for Islamisk Stat, men 
også fordi bilen i høj fart nu var 
et angrebsmål for de amerikan-
ske bombefly. Min kone græd og 
bad højlydt til Gud.” 
 
BRÆKKET ARM  
PÅ GODT OG ONDT 
Der skete heldigvis ikke noget, og 
familien kom endelig frem til de 
kurdiske Pershmerga-styrker. Her 
forklarede Karam sin situation 

Af Svend Løbner. Foto Mission Øst.

En fordrevet vender  
tilbage til  
sin by

Karam måtte flygte fra Islamisk Stats besættelse af Mosul. I dag kører han ind i selvsamme 
Mosul som chauffør for Mission Øst. Imens lægger han angsten og de dårlige minder til side. 
Selvfølgelig skal jeg hjælpe mine naboer, siger han.
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og viste dem drengen, der var 
blevet såret, og de lod familien 
slippe igennem deres checkpoint. 
Derefter kørte Karam til Dohuk 
og fik drengen indlagt på hos- 
pitalet, hvor han blev opereret. 
Sønnen kan stadig ikke strække 
armen ud, som før. Og det piner 
Karam. Samtidig var det jo netop 
den sårede dreng, der gjorde 
deres historie troværdig, så 
Pershmerga lukkede dem ind i 
sikkert område. 
 
Efter flugten havde Karam ”store 
problemer og rodede rundt”, 
som han siger, uden at komme 
nærmere ind på detaljerne. Men 
han måtte jo finde noget at leve 
af. Så da han hørte om jobbet i 
Mission Øst, slog han til. 
 
SELVFØLGELIG SKAL  
JEG HJÆLPE MINE NABOER 
10 måneder efter flugten - i 
juni 2015 - fik han arbejde som 
chauffør for Mission Øst og kører 
nu dagligt ind og ud af Mosul og 
længere strækninger efter behov. 
 
“Det er klart, at jeg må hjælpe 
mit eget folk,” siger Karam. “Det 
går især op for mig, når jeg ser 
Missions Østs folk, der kommer 
fra mange andre lande for at 
hjælpe. Hvis de sætter alt til side 
for at hjælpe os, hvorfor skal jeg 
så ikke også gøre det?  
Selvfølgelig skal jeg ind i Mosul 
og hjælpe mine naboer.” 
 
Karam og hans kone har siden 
fået familieforøgelse. Ud over de-
res ældste datter og søn har de 
også fået et sæt tvillingesønner. 

Kampen mod fattigdom  
er kampen for inklusion
Fattigdom og eksklusion hænger sammen. Hvis vi vil bekæmpe det 
første, må vi gøre noget ved det sidste. Mission Øst har udviklet 
en inklusionsguide til organisationer og andre, der ønsker at gøre 
inklusion af alle, der er genstand for social marginalisering og 
diskrimination til en integreret praksis i det daglige arbejde.

Oover 15 procent af verdens 
befolkning består af men-
nesker med handicap. Dis-

se 15 procent er samtidig blandt 
verdens fattigste. Det skyldes, 
at fattigdom ofte er både årsag 
til og virkning af handicap, ikke 
mindst i katastrofesituationer, 
hvor mennesker med handicap 
er de mest udsatte. Kampen 
mod fattigdom er derfor også 
en kamp for øget inklusion, både 
hvad angår mennesker med 
handicap, men også andre for-
mer for inklusion på baggrund af 
køn, race, økonomisk status etc. 
Det er baggrunden for, at vi i 
Mission Øst har gjort inklusion til 

rettesnor for alle vores aktivite-
ter: fra budgetlægning, over lan-
destrategier til ansættelsespolitik 
og evaluering. Vi arbejder efter 
devisen ”leave no-one behind”, 
fordi Mission Øst værdsætter 
hvert enkelt individ – uanset 
fysisk og mental kapacitet, køn 
eller kaste. 

DELER ERFARING  
OG EKSPERTISE
Derfor er det helt naturligt, at 
vi over årene har opbygget en 
ekspertise i at inkludere både 
mennesker med handicap og 
andre grupper, der ellers risikerer 
at blive efterladt og ekskluderet. 

FAKTABOKS: 

Mission Østs Inklusionsguide ”Towards Inclusion”: 
• er skrevet i samarbejde med ansete inklusionseksperter,  
ICCO Nepal og Light for the World. 
• Er bygget på Mission Østs mere end 15 års erfaring med  
programmer for mennesker med handicap i Armenien og  
Tadsjikistan, samt et ti år med projekter i Nepal, med fokus på  
kvinder og mennesker fra Dalit-kaste.
• fungerer som en anvendelig manual, der tager læseren i  
hånden fra analyse til handling. 
• fremhæver både muligheder og udfordringer i arbejdet med  
inklusion ud fra en klar vinkel: hvordan giver man en stemme til  
dem, der ellers ikke bliver hørt.

Af Ulla Holm

Den ekspertise og erfaring vil vi 
gerne dele med andre. Derfor 
har vi som nødhjælpsorganisa-
tion udarbejdet en 144-siders 
inklusionsguide, der er frit 
tilgængelig for organisationer 
og andre, der ønsker at arbejde 
med et større fokus på inklusion. 
Guidens fokus er rettet mod alle, 
der er genstand for social mar-
ginalisering og diskrimination. 
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Af Karen Bendix. Foto Mission Øst.

Bæredygtigt landbrug  
løfter lokalsamfund
Dipar er en af de kvinder i Myanmar, der trods alle odds har overvundet en barndom og 
ungdom med fattigdom, nød og marginalisering pga. sit køn, dårlige uddannelsesmuligheder, 
sult og krige. I dag arbejder hun for at forbedre situationen for sine landsmænd og kvinder i 
Chin State gennem bæredygtigt landbrug. 
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Dipar voksede op i en 
landsby i junglen uden 
elektricitet, bilveje, 

telefonkommunikation og uden 
grundlæggende sundhedspleje 
eller ordentlige uddannelsesmu-
ligheder. Hendes forældre var 
fattige, og arbejdede i hverda-
gene på en gård, for at mætte 
mundene på deres ti børn. De 
var kun hjemme om lørdagen, og 
ellers ikke tilstede. Så mens Dipar 
var lille fulgte hun med sine 
større søskende, indtil hun selv 
blev stor nok, og skulle tage sig 
af sine mindre søskende.  
”Da jeg blev ældre, fik jeg ansvar 
for alle husholdningsopgaver 
som rengøring, vask, madlavning, 
hente vand osv. Jeg kunne ikke 
lege som mine brødre, da jeg 
skulle passe på dem og huset. Så 
i min barndom tilbragte jeg det 
meste af min tid med at udføre 
husarbejde og tjene som mor for 
mine yngre søskende,” fortæller 
Dipar.

PLIGTER FREMFOR  
SKOLEGANG 
Hendes ansvar som husmor gik 
ud over hendes skolegang. Når 
man både skal holde hus, stå for 
madlavning, vandhentning og 
passe sine søskende, er der ikke 
meget tid til skolearbejde. Så 
hun droppede ud af skolen efter 
få måneder, både fordi hun ikke 
kunne koncentrere sig pga. sult 
og pligter. Dog blev hun tvunget 
tilbage på skolebænken af sine 
brødre, der slog hende med en 
pind, hvis hun ikke gik i skole.  

”I skolen havde vi hverken lære-
bøger eller blyanter. Vi skrev med 
skifer på papir. Og de lærebøger 
jeg havde, arvede jeg fra søsken-
de eller familie. De manglede 
ofte sider, eller var revet itu.” 
Skolegangen i landsbyerne bærer 
stadig præg af udenadslære, 
som ikke hænger sammen med 
virkeligheden. Det skyldes bl.a. at 
lærerne ofte ikke er uddannede 
pædagogisk, men kun har en 10. 

klasse, fortæller Dipar, der selv 
mener, at det var et held, hun 
bestod sin 10. klasse. 

UDVALGT TIL UDDANNELSE 
Og heldet fulgte hende. Dr. Sasa 
er en af de få fra Chin State, der 
har uddannet sig til læge i Indi-
en. Han har efterfølgende etab-
leret den lokale NGO Health & 
Hope i Chin State, som Mission 
Øst samarbejder med, hvor man 
arbejder med sundhed, uddan-
nelse og fødevaresikkerhed. Han 
har derigennem hjulpet mange 
unge, der har bestået 10. klasse, 
med at studere videre i Indien. 
Og den chance fik Dipar: 

”Jeg mødte op til en samtale 
hos Dr. Sasa, og blev udvalgt til 
at studere hos ham og arbejde 
for Health & Hope i syv må-
neder med praktiske gøremål, 
så som at lave mad, vaske tøj, 
bære brænde osv. Derefter blev 
jeg sendt til Indien for at stude-
re. Da jeg nåede til Indien blev 
alting ændret og min livsstil blev 
vendt på hovedet. Jeg skulle 
ikke længere bekymre mig om 
stearinlys, så jeg kunne studere 
om aftenen, eller at hente vand 
fra floden til madlavning, 
eller mine studieudgifter, min 
uniform osv. I Indien studerede 
jeg uden bekymring, og tog en 
bachelor i kemi. Gennem hele 
studiet i Indien fik jeg skole-
penge, mad og logi gennem Dr. 
Sasa. Det tog alle mine byrder 
fra mig, så jeg kunne studere 
lykkeligt og fredeligt.”
 
TILBAGE MED VIDEN
Et af de store problemer for 
Mara-folket er, at de få unge, 
der tager ud for at uddanne 
sig, flytter til de store byer, hvor 
de kan få job. De uuddanne-
de unge rejser udenlands til 
Malaysia eller Singapore, hvor 
de arbejder som tjenestefolk. 
Landsbyerne bliver derfor efter-
ladt med børn, uuddannede og 
ældre, hvilket er medvirkende 

til, at samfundene ikke udvikler 
sig. Med den bevidsthed tog 
Dipar tilbage til Chin State med 
sin uddannelse, og satte alle sejl 
ind på at bruge sin viden om 
bæredygtigt landbrug, familie-
planlægning og uddannelse af 
de unge.

HAR LEVET FRA  
HÅNDEN TIL MUNDEN 
”I de landbrugsprojekter jeg har 
arbejdet med støttet at Mission 
Øst, arbejder jeg både med 
bæredygtigt landbrug, men 
også med beskyttelse af vores 
miljø, vand, jord, floden, de 
vilde dyr etc. Måden at beskytte 
vores miljø går gennem os selv 
i alt fra at samle vores plastik 
over at stoppe rygning og 
alkoholmisbrug til at indføre 
en ordentlig familieplanlæg-
ning og familieledelse. Da vi 
er et folk, som traditionelt har 
levet fra hånden til munden 
og ikke har haft tradition for 
at langtidsplanlægge vores liv, 
er jeg meget glad for at se, at 
befolkningen er begyndt at tage 
læringen til sig og forstår nød-
vendigheden af, at vi begynder 
at ændre vores mønstre på alle 
fronter, så vi planlægger både 
på kort og lang sigt,” fortæller 
Dipar og fortsætter:  

”Der er allerede rigtig mange, 
som er skiftet til bæredygtig 
landbrugsmetode. Og der er 
mange tiltag for at passe på 
miljøet. Nu er alle vandkilder i 
lokalsamfundene beskyttet, der 
er reserveret jord til dyrkning, 
og i landsbyerne har de flere 
steder bygget affaldssortering 
til plastikken.”

BÆREDYGTIGT LANDBRUG 
TILTRÆKKER UNGE 
Den viden Dipar har anskaffet 
sig om bæredygtigt landbrug 
via sin uddannelse, egen erfa-
ring og via internettet, deler hun 
med landmændene. Det kan 
være indretning af gården, op-

bygning af markerne i terrasser, 
jordforberedelse, kompostering, 
frøbesparingsmetode, vandkil-
destyring, rørinstallationsme-
tode, kontrol af dæmningskon-
struktion osv. Landmændene 
anvender alle disse metoder 
på deres egne gårde, og kan se 
det virker, så de både beskytter 
miljøet, bruger jorden rigtigt 
og får afgrøder nok til deres 
familier. Og landbrugsmetoder-
ne har vist sig at tiltrække nogle 
af de unge, der ville rejse væk, 
fortæller Dipar:  

”Efter at have delt de bæredyg-
tige landbrugsmetoder i vores 
samfund, ønsker unge menne-
sker at blive landmænd, og de 
oprindelige landmænd er blevet 
stolte af deres arbejde. Nogle 
unge kommer tilbage fra Malay-
sia og Singapore og begynder 
at drive bæredygtigt landbrug i 
landsbyen. De unge mænd, der 
før har undgået at blive bønder, 
er begyndt at drive bæredygtigt 
landbrug, da det er den mest 
velegnede metode for Mara-fol-
ket. Selv om der er lang vej 
endnu før Chin State og Mara-
folket kommer ud af fattigdom, 
har Dipar nu selv oplevet, at hun 
trods en fattig og marginaliseret 
barndom med dårlig skolegang 
kan overkomme egne barrie-
rer og med ny viden og hårdt 
arbejde være med til at løfte et 
helt lokalsamfund.”

Dipar har kæmpet sig ud af fattig-
dommen og fået sig en uddannelse, 
som hun bruger til at løfte sit lokal-
samfund i Chin State, Myanmar.
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Hvad får traume- og 
torturoverlevere til at 
overleve, ja overvinde 

minder og skader af forfærde-

Fra overlevelse til livsmod
Krigsflygtninge har forfærdelige oplevelser i bagagen. Hvordan kommer de overhovedet videre 
med deres liv? Vi har spurgt Louise Schwartz fra Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere i 
Odense.

Af Svend Løbner. Foto Bahzad Mourad.

lige krigsoplevelser? Vi spurgte 
Louise Schwartz, der er special-
psykolog og afdelingschef ved 
Region Syddanmarks Afdeling 

for Traume- og Torturoverlevere 
i Odense og Vejle. Overvindelse 
handler blandt andet om at finde 
mening i galskaben, kunne stykke 

sin historie sammen og indlejre 
livets positive oplevelser, og i det 
hele taget modtage anerkendel-
se for sin lidelser.  

Mange flygtninge oplever skyld og skam i forbindelse med de voldsomme oplevelser, mange har haft på deres flugt. 
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RELEVANTE COPING-
STRATEGIER 
Men det kan være vanskeligt at 
komme sig efter traumer, hvis 
man ikke har fået de nødvendige 
færdigheder til at håndtere mod-
gang og voldsomme oplevelser 
senere i livet. ”Når man så bliver 
ramt af voldsomme begivenhe-
der, er der en større risiko for, at 
man får mere komplekse reaktio-
ner,” fortæller Louise Schwartz. 
Hun skynder sig dog at sige, at 
voldsomme begivenheder vil 
ryste alle mennesker. Der er bare 
forskel på, hvordan vi reagerer 
og bearbejder dem.  

”Det handler i bund og grund 
om, at man tilegner sig relevante 
coping-strategier. Man lærer no-
get om at håndtere følelsesmæs-
sige belastninger og har dermed 
strategier med i bagagen, når 
man møder nye belastninger,” 
fortæller hun.  

”Det overhovedet at 
få sagt højt, hvad man 
har været udsat for, og 
modtage anerkendel-
se kan i sig selv være 
helende.” 

Louise Schwartz, specialpsykolog 

TRYGT  
TILKNYTNINGSMØNSTER 
Det har meget med tilknytnings-
mønstre at gøre. Har man et 
trygt tilknytningsmønster, kan 
man berolige sig selv og hånd-
tere belastningen bedre. Det er 
en færdighed, man udvikler fra 
barnsben: 

”Det trygt tilknyttede barn vil 
søge trøst hos moren eller faren 
og få ro på affekterne igen. 
Stressen bliver nedreguleret, så 
de kan gå ud og udforske verden 

igen. Ved utryghed reagerer bar-
net med angst og har svært ved 
at give slip på sin mor igen.” 
 
Andre har et undvigende  
tilknytningsmønster, hvor de har 
lært ikke at vise følelser, forklarer 
Louise Schwartz. Og atter andre 
har slet ikke noget mønster at 
trække på.
 
”Det kendetegner mange som 
har problemer med at regulere 
følelser. Hver gang de kommer 
ud i nye angstprovokerende situ-
ationer, skal de til at finde ud af, 
hvordan de nu skal håndtere det. 
De har ikke fået fast forankret og 
stabile strategier for, hvordan de 
skal håndtere adskillelse og tab.” 
 
AT FORTÆLLE OG  
BLIVE ANERKENDT
Men det kan et behandlingsfor-
løb rette op på, fortæller Louise 
Schwartz.  
 
”Vi arbejder blandt andet med 
såkaldt narrativ eksponerings-
terapi, der har til formål at 
skabe sammenhæng i patientens 
historie. Ved at genfortælle sin 
historie, får patienten gjort den 
mere nuanceret og menings-
fuld. Ikke kun have fokus på de 
traumatiske oplevelser, illustreret 
med sten på en livslinje. Men 
også fokusere på de positive 
oplevelser i livet og illustrere dem 
med blomster på linjen. Store 
livsbegivenheder som ægteskab, 
fødsel af det første og andet 
barn osv. fortaber sig nemlig, når 
man har voldsomme og trauma-
tiske oplevelser i bagagen.”  
 
MENING I DET MENINGSLØSE
I behandlingen af traume- og 
torturofre holder psykologen 
hele tiden øje med beskyttende 
faktorer, der kan være mental 
ballast og skabe følelsesmæssig 
balance. Her kommer sociale 

relationer ind i billedet: ægtefæl-
le, børn, familie og venner. Men 
også religionen spiller ind.  

”Religionen var med til at gøre 
livet meningsfuldt, før man 
blev udsat for de voldsomme 
begivenheder. Og religionen kan 
være med til at man finder tilba-
ge til en form for mening, efter 
det forfærdelige, der er sket,” 
fortæller Louise Schwartz og 
henviser til den østrigske psykia-
ter Viktor Frankl, der overlevede 
nazisternes kz-lejre og udviklede 
den såkaldte logoterapi om at 
søge mening i det meningsløse.
 
’NU ER JEG  
BEGYNDT AT LEVE!’ 
Louise Schwartz kan se tilbage 
på mange patienter, som er 
kommet tilbage til livet, og nu 
kan gøre ting, de ikke turde før.  
 
En kvindelig veteran havde vold-
som angst, fordi hun var blevet 
truet på livet, da hun var ud-
sendt. Efter behandlingen skrev 
hun et brev til Louise Schwartz: 
”Da jeg startede i behandling, 
overlevede jeg bare. Nu er jeg 
begyndt at leve!”  

Også flere flygtninge er i be-
handling. I nogle tilfælde ved de-
res familier ikke, hvad patienter-
ne har været igennem. De tror, at 
skaderne skyldes andre ting end 
tortur og fængsel. Det skyldes 
blandt andet, at der kan være 
skam og skyld forbundet med de 
svære oplevelser, man har haft. 
Man undgår helst at beskæftige 
sig med traumerne.  

”Vi forsøger altid at inddrage 
de pårørende og derigennem 
give patienterne mulighed for 
åbent at fortælle familien, hvad 
de egentlig har været udsat for. 
Vidnesbyrdet betyder meget. 
Det overhovedet at få sagt højt, 

hvad man har været udsat for, 
og modtage anerkendelse kan 
i sig selv være helende,” slutter 
Louise Schwartz. 

”Religionen kan være 
med til, at man finder 
tilba ge til en form for 
mening, efter det for-
færdelige, der er sket,” 

Louise Schwartz, special- 
psykolog ved Region Syddan-
marks Afdeling for Traume- og 
Tor turoverlevere.
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At finde løsninger i det uløselige

Af Ulla Holm. Foto Mission Øst

Sikkerhedssituationen i Afghanistan er den værste siden krigen mod Taleban startede.  
Den offentlige infrastruktur er brudt sammen, og selv hærdede krigskorrespondenter holder 
sig i stigende grad væk. Men hvordan håndterer almindelige afghanere den permanente 
undtagelsestilstand? Afghanerne har en evne til at finde løsninger, hvor der ingen er, viser 
Mission Østs erfaring.

Vi sidder her og drikker 
te og spiller spil. Det er 
totalt tidsfordriv, fordi vi 

er bange og magtesløse over for 

det, der sker i vores land. 
Sådan fortæller Simi Jan, TV2s 
freelance-korrespondent i Af-
ghanistan, til DRs radioprogram 

”Mennesker og Medier” om, hvor-
dan hendes afghanske veninder i 
Kabul holder frygten fra livet. 
Afghanistan er stadig et af ver-

dens fattigste lande. Og krigen, 
der snart går ind i sit 20. år, er 
under optrapning. Den bliver 
stadig blodigere år for år. 

”Mission Øst hjalp mig, da jeg havde svært ved at få enderne til at mødes. Og jeg blev efterfølgende for alvor i stand til at dække mine udgifter fra salget og 
forarbejdningen af grøntsagerne,” fortæller Saleha, som modtog støtte fra Mission Øst.
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AFGHANERES STÆRKE  
OVERLEVELSESINSTINKT 
Nogle gange kan det være svært 
at fatte, hvordan almindelige 
afghanere, der er omgivet af 
kamphandlinger, sult og fravær 
af alle former for infrastruktur, 
kan få en hverdag til at fungere 
uden at sygne hen i apati.  
 
Så hvad er det for nogle ressour-
cer, afghanerne trækker på for at 
overleve både fysisk og mentalt? 
For at få indblik i det, har vi talt 
med Mission Østs forhenvæ-
rende landechef i Afghanistan, 
Benny Werge.  
 
”Afghanere er ekstremt hård-
føre. Folk lægger sig ikke syge,” 
husker Benny. ”Det var noget, 
jeg virkelig bed mærke i under 
min tid derude. Folk kommer 
på arbejde, uanset hvad, om de 
så skal slæbe sig afsted med et 
brækket ben. Der er ingen, der 
tager sig en ”øv-dag” ligesom her 
i Danmark, hvor vi har et meget 
højt sygefravær.” 
 
Det hænger sammen med, 
fortæller Benny, at der er et 
meget stærk overlevelsesinstinkt 
til stede blandt afghanere, som 
manifesterer sig ved, at mange 

begraver sig i pligter og arbejde: 
”Uanset hvor slemt det er, kan 
man ikke bare læne sig tilbage”.  
 
ØGET SOLIDARITET OG  
SKÆRPET EGOISME 
Bagsiden af dette overlevelsesin-
stinkt er imidlertid, at medmen-
neskeligheden nogle gange ryger 
sig en tur:  
 
”Afghanere er ikke altid lige søde 
ved hinanden. Selv inden for den 
samme landsby går de hårdt til 
hinanden, for de kæmper om de 
samme ressourcer.”  
 
Men andre gange er det netop 
denne ressourceknaphed, som 
skaber et ekstra stærkt sam-
menhold internt i familien og 
landsbyen, fortæller Benny:  
”Hvis man sulter kan man altid 
møde op hos et familiemedlem 
og blive bespist. Det er ikke 
noget man bare lige gør her i 
Danmark.  Afghanerne sender 
også penge til de familiemed-
lemmer, der ikke har mulighed 
for at flygte.” 
 
Krigen har således på paradok-
sal vis fostret øget solidaritet 
på den ene side og skærpet 
egoismen på den anden. Og når 

det kommer til solidaritet, er det 
interessant at bemærke, hvordan 
kvinderne har reageret på 
fraværet af staten, understreger 
Benny:  
 
”Kvinderne har opbygget deres 
eget sikkerhedssystem i fraværet 
af staten. Opsparingsforeninger 
for kvinder inden for lands-
byen, som ofte ikke fungerer 
andre steder i verden, fungerer, 
fordi der er en høj grad af social 
kontrol, og man er optaget af at 
beskytte familiens ære. Så der er 
ingen, der stjæler.” 
 
TRO PÅ EGNE EVNER 
Saleha er netop en af de afghan-
ske kvinder, der finder løsninger, 
hvor der ingen er, medmindre 
hun selv gør noget. Hun er en 
kvinde på 49 fra Takhar-provin-
sen. Hendes mand blev for 14 år 
siden mentalt handicappet, så 
han ikke længere kunne forsørge 
familien på ni personer. Salehas 
ældste søn har ligeledes mistet 
evnen til at bidrage til familiens 
overlevelse siden han blev skadet 
i kamp mod Taleban.  
 
Saleha modtog i 2018 seks 
forskellige slags grøntsagsfrø 
af Mission Øst og plantede 

dem. Dernæst fik hun træning i 
forarbejdning af de grøntsager, 
hun høstede. Det sikrede i første 
omgang familiens fødevare-
grundlag. Men Saleha kunne 
samtidig sælge den overskyden-
de produktion på markedet.  
 
Som deltager i en af Mission Østs 
selvhjælpsgrupper, blev Saleha 
efterhåneden ”kreditværdig” 
nok til at modtage små lån fra 
gruppen. Med de lån købte hun 
kyllinger, som hun videresolgte. 
I dag er hun familiens hovedfor-
sørger, har råd til at sende både 
sin søn og sin mand til lægen og 
har betalt sit lån af.  
 
På kort tid er nogle få frø blevet 
til 20 høns, og en hel del mere. 
Og spørger man Saleha om hvor-
dan det lykkedes, svarer hun:  
 
”Jeg troede på mig selv og mine 
egne evner. Da Mission Øst hjalp 
mig, da jeg havde svært ved at 
få enderne til at mødes, blev 
jeg for alvor i stand til at dække 
mine udgifter fra salget og forar-
bejdningen af grøntsagerne.” 

Saleha er en af de afghan ske 
kvinder, der finder løsninger, hvor 
der ingen er, medmindre hun selv 
gør noget. 
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N  år en befolkning kan brød-
føde sig selv, løses deres 
øvrige problemer. Ernæ-

ring giver sundhed, og sundhed 
betyder overskud til udvikling. Så 
enkel er Sakari Koivulas filosofi 
for bæredygtigt udviklingsarbej-

Udviklings- 
hjælp er  
gået ham  
i blodet

Sakari Koivula er Mission Østs landeleder i Nordkorea. Den energiske finne har erfaring med 
udviklingshjælp fra flere afrikanske og asiatiske lande. Men aldrig har indsatsen været så 
effektiv som i Nordkorea, fortæller han. Og fødevaresikkerhed kommer først.

Af Svend Løbner. Foto Mission Øst

de. Også i et land som Nordko-
rea, hvor 11 millioner mennesker 
er kronisk underernærede.  
 
Den 58-årige finne er ansat 
som landeleder for Mission Østs 
hjælpearbejde i Nordkorea ud fra 

et kontor i den nordkoreanske 
hovedstad Pyongyang. 
 
ERFARING FRA FN  
OG RØDE KORS 
Sakari Koivula ved, hvad han 
taler om. Han har arbejdet med 

udviklingsbistand i 27 år i både 
Afrika og Asien. Med al den erfa-
ring i bagagen skal han nu lede 
Mission Østs fødevareuddelinger, 
genplantningsprojekter og – ikke 
mindst – landbrugsprojekter i 
et land, hvor 80 procent består 

Sakari Koivula er landeleder for Mission Øst i Nordkorea. Han arbejder for bæredygtigt udviklingsarbejde, hvor landbrugshjælp til kartoffelprojekter giver næringsrig 
kost, som giver sundhed, som giver mulighed for udvikling.
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af bjerge. Det er “op ad bakke” 
i den forstand, at befolkningen 
lærer at dyrke afgrøder op ad 
bjergskråninger, hvor de også 
planter træer for at holde på den 
gode jord.  
 
ENGAGEREDE FOLK  
OG MYNDIGHEDER 
Hvorfor vil du gerne arbejde i 
Nordkorea? 
“Fordi der er så meget at gøre, 
og fordi virkningen er meget 
større end andre steder, jeg har 
været. De mennesker, vi arbejder 
med, er motiverede og engage-
rede. Der er et enormt bidrag på 
provins- og amtsniveau, især når 
det gælder levering af arbejds-
kraft.” 
 
Også lokalbefolkningen? 
“Koreanerne er ekstremt disci-
plinerede og hårdtarbejdende. 
Det er sådan en fornøjelse at 
arbejde med dem, og det vi 
aftaler, bliver gjort og til tiden. 
Nordkorea er det eneste land, jeg 
har arbejdet i, hvor jeg fuldt ud 
kan støtte, at vi også investerer 
i landbrugsudstyr som traktorer 
og høstredskaber som en del af 
vores hjælpepakke.” 
 
FØDEVARESIKKERHED  
KOMMER FØRST  
Sakari Koivula er især optaget af 
et kartoffelprojekt, som Mission 
Øst nu har overtaget fra Fida. 
Kartoflen er fuld af vitaminer, 
den mætter, og den giver både 
hurtig og rigelig høst. Og som 
han siger: ”Hvis en befolkning 
kan brødføde sig selv, løses også 
de fleste andre problemer. Der er 
også brug for vandforsyning og 
sundhedshjælp, men fødevare-
sikkerhed kommer først.” 
 
“Der er en stor fødevarekrise lige 
nu. Det internationale samfund 
fokuserer på hurtige løsninger, 
men vi kan ikke kun agere akut; 
vi er også nødt til at tackle de 
bagvedliggende strukturelle 
problemer,” siger Sakari Koivula. 

VÆKSTEN FORTSÆTTER  
EFTER PROJEKTET
Et gammeldags landbrug, inter-
nationale sanktioner og hyppige 
naturkatastrofer fastholder 
befolkningen i fattigdom.  
 
Nytter hjælpen så?
Ja, kartoffelprojektet er netop et 
godt eksempel, fortæller Sakari 
Koivula: “Kartoffelproduktionen 
er seksdoblet, idet udbyttet er 
mere end fordoblet og dyrk-
ningsområdet er tredoblet. Og 
det er bæredygtigt: Bedrifterne 

FAKTA OM SAKARI KOIVULA 
 
•  Er uddannet geolog og har arbejdet med udviklingsbistand siden 1992.
•  Er gift og har to voksne børn.
•  Har tidligere arbejdet for Røde Kors, FN, og Norwegian Church Aid, hovedsageligt i Kenya,  
   Swaziland, Zimbabwe, Sudan og Sydsudan.
•  Kommer fra en stilling som landeleder i Nordkorea for det finske Fida International.  
   Mission Øst og Fida har samarbejdet i Nordkorea i mange år. 
•  Har tidligere været regionsleder for Fida med base i Bangkok med ansvar for projekter i Asien:
   Bhutan, Myanmar, Cambodja og Nordkorea.
•  Bruger sin fritid på at spille brætspil, kajaksejlads, tage lange kanoture, vandre og fiske i Finnmark
   og Nordsverige. Derudover har han en farm i Afrika i Swaziland – med lokal arbejdskraft.

kan opretholde produktions-
niveauet selv efter projektets 
afslutning. Jeg har besøgt gårde, 
hvor projektet blev afsluttet for 
mange år siden. De har stadig 
det samme høje produktionsni-
veau og deres lader og udstyr er 
stadig i fin stand. Og hvad der 
er endnu mere interessant: De 
arrangerer selv træningskurser 
i kartoffeldyrkning for deres 
medarbejdere og endda for 
nabogårdene!”

Sakari Koivula og Kim Hartzner foran Mission Østs kontor i Nordkorea.

“Der er en stor fødevarekrise 
lige nu. Men vi kan ikke kun 
agere akut; vi er også nødt til 
at tackle de bagvedliggende 
strukturelle problemer.” 
 
Sakari Koivula, Mission Østs landechef 
i Nordkorea
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Mission Øst 
rykker ind 
i Syrien og 
Libanon

Af Ulla Holm. Foto Mission Øst.

Det er ikke nok, at vi hjælper dem, der er 
fordrevet. Dem, der modtager flygtningene, 
føler sig ladt i stikken og har også behov 
for hjælp. Derfor rykker Mission Øst nu ind 
i Syrien og Libanon med støtte til både det 
syriske og libanesiske værtssamfund.

IMission Øst glæder vi os over 
at dele med vores støtter, 
at vi indleder nye projekter i Li-

banon og Syrien. Det sker i sam-
arbejde med vores lokale partner 
Dorcas Relief & Development.  
Mission Øst vil allerede fra 
november yde støtte til tidligere 
fordrevne, der er vendt tilbage til 
Homs og til dem, der stadig bor 
i Libanon. 
 
Projektet er et klassisk 
nexus-projekt, der både sigter 
mod at hjælpe dem, der stadig 
befinder sig i konfliktzoner og 
har akut behov for fødevarer, og 
mod at støtte tidligere fordrevne, 
der nu vender hjem, med at 
finde økonomisk fodfæste for 
at mindske afhængigheden af 
nødhjælp.  

Mission Øst er særligt rustet 
til opgaven, da vi trækker på 
mange års erfaring fra lignende 
projekter.  
 
HOMS I SYRIEN 
Vores indsats i Syrien retter sig 
særligt mod Homs, da det er en 
af de byer, der har været hårdest 
ramt i krigen, og hvor antallet af 
hjemvendte fordrevne er højest. 
Der er stort set ingen jobs at få, 
over halvdelen af infrastruktu-
ren er ødelagt, og mange af de 
hjemvendte har mistet evnen til 
at arbejde på grund af skader, de 
har pådraget sig i krigen.  
 
I mange tilfælde påhviler det nu 
kvinderne (ofte enker) at brød-
føde familien. Men traditionelle 
kønsopfattelser er ikke befor-

drende for deres arbejde uden 
for hjemmet. 
 
SÅDAN HJÆLPER VI 
I Homs vil vi sikre mad til 
skolebørn ligesom vi vil hjælpe 
tidligere forretningsdrivende og 
landmænd med at genstarte 
deres virksomheder og rehabi-
litere ødelagt landbrugsjord. Vi 
har desuden et særligt fokus på 
professionstræning af kvinder, 
unge og dem, der har fået varige 
mén af krigen.  
 
ALEY OG BATROUN I LIBANONI 
I Libanon vil vi støtte Dorcas´ 
kompetenceudviklingscentre for 
lokale kvinder for at lette presset 
på det libanesiske arbejdsmar-
ked. FNs flygtningeorganisation, 
UNHCR, anslår, at Libanon er det 
land i verden med det største 
antal flygtninge pr. indbygger.  
 
Det lægger pres på den libane-
siske økonomi, infrastruktur og 
ikke mindst tålmodighed. Det er 
ikke nok, at vi støtter de fordrev-
ne, men også dem, der mod-
tager dem, som føler sig ladt i 
stikken af verdenssamfundet. 

I Aley og Batroun, hvor den inter-
nationale hjælp er begrænset, vil 
Mission Øst desuden yde juridisk 
hjælp til syriske flygtninge i 
forbindelse med registrering af 
fødsler, ægteskaber og skilsmis-
ser, støtte mødre med forældre-
myndighed eller sikre uddan-
nelsesdokumentation for børn, 
der vender tilbage til Syrien. 
Endelig vil vi tilbyde kompteten-
ceudvikling til syriske kvinder og 
psykosocial rådgivning til dem, 
der har været udsat for overgreb. 
 
TIDLIGERE ERFARING GØR  
INDSATS MERE EFFEKTIV 
Mission Øst har tidligere ydet 
nødhjælp til internt fordrevne 
i Syrien og hjulpet en armensk 
kirke i Aleppo på fode igen efter 
den var blevet ramt af bomber. 
Denne erfaring har styrket ef-
fektiviteten af vores nuværende 
indsats, som finansieres af den 
danske regering.  
 
Konflikten i Syrien fortsætter 
med at udvikle sig og ændre 
sig, hvilket gør udfordringerne 
med de fordrevne til en fortsat 
bekymring. 
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Mission Øst indleder nye projekter i Li banon og Syrien. Det sker i sam arbejde 
med vores lokale partner Dorcas Relief & Development. 



KNÆK JULENØD´EN  
Gavekort til fordel for folk i nød

Bestil og køb.
www.missioneast.org/gavekort

KNÆK JULENØD´EN  
Gavekort til fordel for folk i nød

Bestil og køb.
www.missioneast.org/gavekort

KNÆK JULENØD’EN
Nøden har ingen pauseknap, vi kan trykke på, imens vi holder jul.  
Netop i denne tid, hvor den berømte danske ”hygge” gløder  
på fuldt blus, har stadigt flere svært ved at finde ly for krig,  
fattigdom og klimaforandringer, der ødelægger livsgrundlaget. 
 

Men du kan KNÆKKE JULENØD’EN!  
Mission Øst har udarbejdet et meningsfuldt gavekort til dig, der ønsker  
at gøre noget ved nøden – også i julen. Gavekortet kan du ønske dig eller  
give som en gave. 

Så nemt er det! 
• Klip sedlen af forneden og giv den videre til dem, der efterspørger juleønsker fra dig.  
Eller anvend gavekortet som værtindegave i stedet for blomster, vin eller chokolade.  

• Du modtager et gavekort som Mission Øst fremsender elektronisk (modtages inden for 2-3 dage)  
eller med posten (beregn 8 dages leveringstid).  

• På gavekortet står der, at der er givet en donation på 250 kr. til folk i nød.  

Se kortet på vores hjemmeside: missioneast.org/gavekort 
 
Ved at KNÆKKE JULENØD’EN er du med til at gøre FNs verdensmål gældende - selv i julen.



Samtalesaloner over 
hele landet 

KNÆK JULENØD´EN – 
med Velgørenhedskoncert

 Vil du sætte ekstra fokus for mennesker i nød i julen? Book en julekoncert til fordel for Mission Øst. 
Pianisten Esben Just og sangerinden Miriam Jul tager publikum med på en medrivende swingende jazzet 
gospelrejse med kendte og mindre kendte julesange og samler i smukke arrangementer. De to professio-
nelle musikere vil med deres medrivende musikalske overskud og masser af fællessange få julehjerterne 
til at gløde. Book velgørenhedskoncerten hos Mission Øst. Koncerterne er velegnede til kirker, kulturhuse, 
storcentre, jule-kom-sammen m.m.  Velgørenhedskoncerterne fortsætter i det nye år med nye indslag. Alle 
koncerter bliver annonceret lokalt. Læs mere på www.missioneast.org/julekoncert 
Kontakt os og hør nærmere på majken.samsoe@missioneast.org eller Majken Samsøe tel.: 39482047 

Pandekager til fordel for kriseramte børn

 ”Køb en pandekage og hjælp kriseramte børn”. Sådan lyder overskriften for den halvårlige indsamling til 
fordel for Mission Øst på Andreasskolen i Holbæk, hvor 146 liter dej bliver til 925 pandekager til fordel for 
kriseramte børn. Hvert år i marts og september bager og sælger Finn Højland og eleverne fra de mindre 
klassetrin på Andreasskolen i Holbæk pandekager til fordel for kriseramte børn. Overskuddet fra pande-
kagesalget doneres direkte til Mission Øst. Vi takker endnu engang for den flotte donation, og er sikker på 
pandekagerne smagte himmelsk!

Film om ’Overcoming’

 På den internationale årsdag for blinde og svagtseende havde Mission Øst premiere på kortfilmen ’Over-
coming – om ikke at famle i blinde selv om man ikke kan se’.  Filmen ser ind i en for seende usynlig verden 
hos to synshandicappede unge – Mathias fra Kirke Hyllinge og Gohogora fra Thehe i Nepal. De bor på hver 
sin side af jordkloden, i to forskellige verdener, men oplever alligevel ens udfordringer, både hvad angår 
venskaber, fritidsinteresser og skolegang. Alligevel ser de begge deres udfordringer som synshandicappe-
de som et livsvilkår – ikke en begrænsning. Det er muligt at booke en filmforevisning med efterfølgende 
foredrag om Mission Østs arbejde med børn og unge med handicap med kommunikationsmedarbejder 
og manden bag filmen Michael Schmidt. Ring til 39612048 eller skriv til admin@missioneast.org 

6275 kr. fra 100-års  
fødselar 
  I anledning af en 100-års fødselsdag, har fødselaren valgt at 
samle ind til Mission Østs arbejde for nødlidende i stedet for 
gaver. Til stor glæde for fødselaren kunne han overrække det 
flotte beløb på 6275 kr.  Stor tak skal lyde fra Mission Øst - 
sammen gør vi en forskel.  

Kontakt Mission Øst på 39612048, hvis 
du er interesseret i at gøre det samme.

 I Mission Øst vil vi gerne gøre noget ekstra for vores faste  
støtter, da jeres støtte er grundstenen i vores arbejde mod 
nød og fattigdom for de mest udsatte mennesker. Derfor 
inviterer vi både faste og nye støtter til Samtalesaloner 
landet over. Samtalesaloner er et par timer, hvor Mission Øst 
fortæller nyt fra de lande, vi opererer i. Og efterfølgende taler 
vi sammen om det gennem spørgsmål, samtale og samvær. 
Samtalesalonerne annoncerer vi gennem vores nyhedsbreve,  
Facebook og på vores hjemmeside. 
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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

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

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

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

Check 
og lig-
nende 
accep-

. . , . . ,

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

Hjælp de fordrevne!
Tusindvis af børn, kvinder og familier er fordrevet af krig og ødelæggelser.  
De har akut behov for hjælp til at overleve og komme på fode igen. Mission Øst sætter ind med nødhjælp,  
når katastrofen rammer. Og vi bliver, til befolkningen kan klare sig selv - også selv om verden får travlt  
med andre ting. Vil du være med til at gøre en forskel, så send dit bidrag. Helst allerede i dag!

350 kr. 500 kr. 1.000 kr. Frivilligt beløb:_____

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

MÆRK BETALINGEN: Overlevelse 


