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TEMA: EN NY VIRKELIGHED

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, Tadsjikistan, Syrien og Libanon. 
Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og FN. Vi er cer-
tificeret 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. 

Setara Hassan trækker på erfaring fra  
Afghanistan som bestyrelsesmedlem i 
Mission Øst.

5
Mission Øst samler ind til ofre for 
eksplosion i Beirut, der gjorde 300.000 
hjemløse.

Irakere: ”Efter ISIS er der ingen virus, der 
kan få os ned med nakken.” 

14Mission Øst er desuden medlem af:

Mission Øst er certificeret af Core  
Humanitarian Standard (CHS) og er 
medlem af CHS Alliance
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Spændende fremtid for Mission Øst

Torben Andersen, 
Bestyrelsesformand i Mission Øst

Alt liv vokser. Vækst er 
lig med udvikling. Og 
udvikling indebærer altid 

forandring. Derfor er vækst ikke 
en støt opadstigende kurve. Der 
er knuder indimellem – præcis 
som på et græsstrå. Og knuder-
ne danner basis for yderligere 
vækst. 
 
Sådan en knude har vi netop 
passeret. Det har været en 
urolig sommer, men en ny 
bestyrelse og en ny rolle for 
Kim Hartzner peger nu i en ny, 
positiv retning.  
 
Hvor Mission Øst før var meget 
personbåret med den energiske 
Kim Hartzner i spidsen, bliver 
den nu mere organisationsbå-
ret. Nu skal selve hjælpearbejdet 
og det dygtige personale i ind- 
og udland mere i front. Og Kim 
Hartzner skal frigøres til det, 
han brænder mest for og som 
startede Mission Øst for 29 år 

siden: At samle penge ind for at 
kunne hjælpe verdens nødliden-
de i de mest afsidesliggende og 
svært tilgængelige områder.  
 
Derfor er Kim Hartzner i dag 
ansat som grundlægger og 
fundraiser, og Mission Øst er 
på udkig efter en ny general-
sekretær, der kan føre hjælpe-
organisationen videre i en ny 
vækstfase til gavn for endnu 
flere mennesker. Vi skifter gear 
og øger farten, så at sige. 
 
Mission Øst er gået fra at være 
en spontan reaktion på nøden i 
østlande efter murens fald, til at 
være en velfungerende hjælpe-
organisation som både Danida, 
og nu også de tyske myndighe-
der, bruger som ”arme og ben” 
for deres ønske om at gøre en 
forskel i krise- og udviklingslan-
de mod øst. Mission Øst høster 
meget stor anerkendelse fra de 
danske myndigheder for vores 

evne til at levere nødhjælp og 
udviklingshjælp til de fjerneste 
og mest udfordrede steder i 
verden.  
 
Det skal vi glæde os over, men 
vi skal ikke hvile på laurbærrene. 
Der er 250.000 nødlidende 
mennesker i otte lande, som 
er direkte afhængige af vores 
hjælp. Vi har 300 dygtige med-
arbejdere, som er dedikerede til 
at levere både akut nødhjælp og 
langsigtet udvikling. Og vi har et 
stort netværk af lokale samar-
bejdspartnere, som kender de 
lokale forhold og nyder stor tillid 
i lokalbefolkningen.  
De knokler alle sammen derude, 
og i Corona-krisen har de – og vi 
- hjulpet over 170.000 menne-
sker med mad, hygiejneudstyr 
og oplysning om, hvordan de 
beskytter sig mod COVID-19. 
Men behovene er enorme. Da 
krisen eskalerede, ramte den de 
allermest sårbare: Flygtninge og 

fordrevne. Fattige og margina-
liserede.  
 
Dem må vi ikke svigte. Derfor 
må vi fortsætte. Og derfor må 
vi skifte gear og blive endnu 
mere effektive, så vi kan hjælpe 
endnu flere mennesker. 
 
Rigtig god læselyst!

Behovene i verden er enorme – især i kølvandet af Corona-pandemien. Med ny bestyrelse og 
ny rolle for Kim Hartzner, skifter Mission Øst gear, så vi kan hjælpe endnu flere mennesker.
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Syrien/Libanon: Mad og hygiejneartikler til tusinder 

Afghanistan: 
Mad og hygiejne- 
sæt til 13.000  
familier 
I Afghanistan er Mission Øst 
netop færdig med at uddele 
COVID-19-tilpassede hygiejne-
sæt og oplysningsmaterialer 
til flere end 10.000 familier i 
landdistrikterne i Badakshan- 
og Takharprovinserne. Hjælpen 
er også delt ud til flere end 
3.000 familier, der er fordrevet 
til provinshovedstæderne i Ta-
loqan og Faizabad. Nogle af de 
mest sårbare fordrevne familier 
modtager desuden kontant 
nødhjælp. Mission Øst sender 
dagligt radioudsendelser for at 
øge befolkningens bevidsthed 
om, hvordan de beskyttelser sig 
mod smitte.

Tadsjikistan: 
Skolebygninger 
sikrede mod  
katastrofer 
Mission Østs team i Tadsjikistan 
har netop afsluttet en opgra-
dering af tre landsbyskoler. 
Bygningerne er bl.a. blevet 
repareret, forstærket og isoleret. 
De er nu blevet mere sikre og 
modstandsdygtige over for 
ekstremt vejr og voldsomme 
naturkatastrofer. 
Lokalbefolkningen udtrykker 
stor glæde over, at deres børn 
nu kan komme i skole under 
sikre forhold, og at skolerne 
samtidig er blevet mere indby-
dende for børnene.

Nepal: 
Læsegrupper for 
kvinder foregår i 
det fri  
Mission Østs team i Nepal har 
fordoblet deres indsats, idet 
de begrænser spredning af 
COVID-19 samtidig med, at 
medarbejderne fortsætter de 
almindelige projekter. Alle pro-
jekter må nu foregå ude i det fri. 
Det gælder også læsegrupper 
for piger og kvinder. Her lærer 
de at læse og skrive, at dyrke 
bæredygtige afgrøder, at starte 
små virksomheder og at påvirke 
lokale myndigheder til at have 
mere inkluderende politikker. 
Det sker samtidig med, at 
teamet informerer om COVID-19, 
uddeler sæber, hygiejneartikler 
og fødevarer, mens de også 
forsyner karantænecentre for 
hjemvendte migrantarbejdere 
med telte, testudstyr, mad og 
værnemidler. 

Myanmar: 
Finder kosttilskud 
i skovene 

 
Vores lokale samarbejdspartne-
re i Myanmar forsker i dyrknin-
gen af næringsrige fødevarer 
ud fra skovens planter. De 
rapporterer om 70 forskellige 
plantearter, der kan blive et næ-
ringsrigt tilskud til befolkningens 
kost. Det drejer sig blandt andet 
om figener, solbær, boysenbær, 
skovbananer, bambusskud, 
mangoer og spiselige svampe. 
Befolkningen er begyndt at 
samle frø fra skoven og plan-
te dem i egne køkkenhaver. 
Skovens produkter bruges til 
mad, ernæring, husly, medicin 
og handel. Mission Østs team 
undersøger markedet, så be-
folkningen kan sælge produk-
terne og få en indtægt. Mission 
Østs samarbejdsorganisation 
hjælper samtidig befolkningen 
med at etablere og vedligeholde 
vandingsanlæg til kunstvanding. 
 

I Libanon har 5.161 personer modtaget fødevarepakker og hygiejneartikler, herunder syriske flygtnin-
ge, libanesiske værtssamfund og palæstinensiske flygtninge i en bosættelse i Beirut. I Syrien blev der 
foretaget uddelinger i landdistrikterne omkring Damaskus og Aleppo.  
 
I Libanon måtte vi ophøre med normale projektaktiviteter og træning i livsfærdigheder på grund af 
myndighedernes COVID-19-restriktioner. Aktiviteterne blev genoptaget i to uger, før det igen blev 
nødvendigt med en pause på grund af Corona. I Syrien genoptages nogle af de almindelige projektakti-
viteter også. Det sker i Homs, hvor landmænd modtager landbrugsprodukter og støtte til at maksimere 
deres overskud og høst.
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Pigen Lama mistede det ene  
øje ved Beirut-eksplosion
Mission Øst samler ind til ofre for eksplosion i den libanesiske hovedstad,  
hvor syriske flygtninge er særligt udsatte.  

Da en bombe sprang på havnen 
i Beirut den 4. august, lagde 
den store dele af byen i ruiner. 
Over 200 mennesker døde, 
6.000 blev såret og flere end 
300.000 mennesker blev 
hjemløse. Kort efter medvirkede 
Mission Øst i en hurtig behovs-
vurdering, der skulle kortlægge 
katastrofens omfang. Her mødte 
en hjælpearbejder fra partne-
rorganisationen Tabitha den 
lille 5-årige pige Lama, der er 
flygtet fra borgerkrigen i Syrien 
sammen med sin familie. 

SPLINTER AF  
GLAS ØDELAGDE ØJE 
Lama måtte hurtigt på hospita-
let for at få fjernet det ene øje. 
Hun havde løbet og leget med 
sine søskende i familiens hjem, 
da de hørte den første eksplo-
sion. Hendes forældre skyndte 
sig at samle deres børn, da den 
anden eksplosion skete. 
Lama husker, at vinduet blev 
sprængt ind i rummet, og hen-
des mor kastede sig over hende 

for at beskytte hende mod det 
knuste glas. 
”Et glasskår fløj lige ind i mit øje; 
jeg kom på hospitalet, og de 
fjernede øjet,” fortæller Lama 
kort til hjælpearbejderen på 
trappen til familiens ødelagte 
hus.  

VI MÅ HJÆLPE LAMA OG  
HENDES FAMILIE
Lamas historie illustrerer en 
katastrofe, der er svær at fore-
stille sig herhjemme. Men som 
alligevel kalder på handling: Vi 

må hjælpe piger som Lama og 
hendes familie med at klare sig. 
Fire dage efter eksplosionen 
blev der iværksat en hurtig 
behovsvurdering sammen med 
Mission Østs lokale partneror-
ganisation, Tabitha, og andre 
ngo'er, der er aktive i Libanon. 
Undersøgelsen viste overra-
skende, at kun 1 procent af 
befolkningen i de værst ramte 
kvarterer havde modtaget 
fødevarehjælp og tilbud om 
sundhedsydelser. Den afsløre-
de også, at syriske flygtninge i 

byen er ekstra hårdt ramt. Hvor 
et gennemsnit på 49 procent 
udtrykte behov for fødevarer, 
gjaldt det for 71 procent af de 
syriske flygtninge.
Siden har Tabitha og andre 
lokale hjælpeorganisationer 
ydet hjælp – men behovene 
er fortsat enorme. Mission Øst 
samler derfor ind, så Tabitha 
kan hjælpe de mest udsatte 
familier og give dem mulighed 
for at købe mad, værnemidler 
og andre fornødenheder.

Over 200 mennesker mistede livet ved eksplosionen i Beirut. Mission Øst giver overlevende kontant nødhjælp, så de kan 
klare sig. Foto: NurPhoto. 

Af Svend Løbner

”Et glasskår fløj lige ind i mit øje,” 
fortæller Lama.
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Pandemi har kastet verden 
ud i en ny virkelighed
Tre faktorer kan nemt blive en dødelig cocktail i kølvandet på Corona-krisen: Fødevaremangel, 
skolelukninger og vold i hjemmet. Mission Øst uddeler hygiejnesæt, mad og oplysningsmaterialer.

Af Ulla Saunte og Svend Løbner

Corona-krisen har kastet 
verden ud i en ny virke-
lighed. Også herhjemme 

vil intet være som før. Selv med 
vaccine og behandling vil vi altid 
tænke os om en ekstra gang, før 
vi giver hånd eller føler trang til 
at hoste og nyse. Hygiejnen er 
strammet op. Sundhedssektoren 
er forberedt. Erhvervslivet har 
omstillet sig.  
Men Corona-krisens konsekven-
ser herhjemme er nærmest intet 
i forhold til krisens følger i de fat-
tige, skrøbelige og konfliktramte 
lande, Mission Øst arbejder i. Her 
er ingen hjælpepakker, meget 
få sundhedsydelser, og næsten 
ingen mad at få.  
Derfor har Mission Øst siden midt 
i marts leveret Corona-hjælp i 
form af mad og hygiejneartikler 

til flere end 170.000 mennesker 
i Libanon, Syrien, Irak, Nepal og 
Afghanistan. Hygiejneartikler og 
værnemidler hjælper udsatte 
familier med at beskytte sig mod 
COVID-19. Fødevarepakkerne 
sikrer familierne mad på bordet, 
selv når butikker og markeder er 
lukket ned. 
 
EN DØDELIG COCKTAIL 
Mission Østs nødhjælpskoordi-
nator, Rebecca Zorn, forklarer tre 
faktorer i kølvandet på Coro-
na-krisen, som nemt kan blive en 
dødelig cocktail:  
 
1. Fødevaremangel 
Når samfundet lukker ned 
for at bremse smitte, lukker 
markeder og butikker også. Folk 
mister deres arbejde, og familier 

ender med at mangle de mest 
basale fornødenheder. Selv hvis 
fødevarer er tilgængelige, er der 
bare ikke nok penge at betale for 
maden med. 
 
2. Skolelukninger 
Børn kommer ikke i skole, og fjer-
nundervisning er ikkeeksisteren-
de i de fattige og konfliktramte 
lande, som Mission Øst arbejder 
i. Når skoler lukker, forsvinder 
også skolemaden, der ellers 
er børnenes vigtigste og mest 
nærende daglige måltid.  
 
3. Vold i hjemmet 
Hjemmeisolation øger spændin-
ger og frustrationer, som ofte går 
ud over partnere og børn.  
 
 

KVINDER I FAREZONEN 
Især kvinder og piger er i farezo-
nen. En rapport fra FN konklu-
derer, at 243 millioner piger og 
kvinder verden over har været 
udsat for seksuel eller fysisk 
vold de seneste 12 måneder. 
Siden Corona-krisen er volden i 
hjemmene steget med omkring 
en tredjedel.  
 
Som respons sætter Mission 
Øst ind med målrettet hjælp til 
Corona-krisens ofre: Vi udde-
ler mad, hygiejneartikler og 
oplysningsmaterialer. Vi sørger 
for at nå de mest sårbare, som 
også tæller familier med børn. 
Og vi underviser piger og kvinder 
i deres rettigheder, bl.a. i Nepal, 
hvor læsegrupperne må samles 
udendørs.

Flere end 170.000 mennesker har modtaget hygiejne- og fødevarepakker fra Mission Øst. Her er hjælpen kommet helt op i Nepals bjerge.
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Sundhedsforsker:

Unge kvinder er mest psykisk 
sårbare under Corona-krisen
En fjerdedel af kvinder mellem 18 og 24 år er i fare for at udvikle depression og angst, fortæller 
sundhedsforsker Peter la Cour, der netop har lavet en undersøgelse blandt 1.500 personer.

Hvad gør Corona-krisen ved 
os psykisk – og hvordan 
kan vi lindre og hjælpe?  

 
Det spørgsmål stiller vi Pe-
ter la Cour, der er specialist i 
sundhedspsykologi og ph.d. i 
religionspsykologi. Han har netop 
foretaget første del af en under-
søgelse blandt 1.500 tilfældigt 
udvalgte danskere om effekterne 
af Corona-krisen. 
 
ET DYK I TRIVSLEN 
- De grupper, der har haft det 
værst under Corona-krisen, er 
især yngre kvinder mellem 18 og 
24 år. De har virkelig oplevet et 
dyk i trivslen, fortæller la Cour.  
 
Konklusionen sætter Mission Østs 
hjælpearbejde i perspektiv. Det 
er især piger og unge kvinder, 
der får hjælp og støtte i psyko-
sociale centre blandt yezidierne i 
Irak. Og i Nepal får piger og kvin-
der styrket deres selvværd og 
netværk gennem læsegrupper.  
 
Peter la Cours undersøgelse i 
Danmark bygger på verdens-
sundhedsorganisationen WHO’s 
trivselskriterier.  
- Kommer man under en vis 
score er man i alvorlig fare for at 
udvikle depression eller voldsom 
stresslidelse. Og i den farezone  

 
ligger omkring en fjerdedel af de 
unge kvinder, fortæller han og 
giver et bud på årsagen: 
- De unge betyder jo meget for 
hinanden. De er meget socia-
le væsener. Og de har været 
udelukket fra deres uddannelse, 
ja alt det, som giver mening for 
dem.  
 
KVINDER ER SÅRBARE 
Peter la Cour fortsætter: 
- Når vi i undersøgelsen spørger 
om, hvorvidt respondenterne er 
bange for, at familiemedlemmer 
bliver smittet, er det igen yngre 
kvinder, der frygter mest. De 
unge kvinder må ofte døje med 
angst og depression. Det er en 
sårbar gruppe i vores samfund. 
 
Hvad kan du råde dem til? 
- Det handler om at finde 
punkter, der giver mening for én. 
Sårbarheden kan afhjælpes ved 
at flytte sit fokus til noget mere 
praktisk. Men man kommer ikke 

uden om at savne fællesskabet 
og nogen at spejle sig i.  
 
Hvad tænker du, når du forestiller 
dig livet i en flygtningelejr under 
Corona-krisen? 
- Det må være rædselsfuldt! Til 
sammenligning er smittefrygten i 
Danmark nærmest irrationel.  
 
EKSISTENTIEL KRISE  
Hvordan spiller Corona-krisen 
ind på folks håb og mening med 
livet? 
 
- Det fordeler sig i to grupper: 
Der er en gruppe, der giver klart 

udtryk for, at de er kommet i en 
eksistentiel krise. Det er igen de 
unge kvinder, der har det værst 
og ikke kan finde hoved og hale i, 
hvad tilværelsen nu går ud på.  
- Men så er der også en mindre 
gruppe, der klart udtrykker, at de 
har oplevet mere mening under 
Corona-krisen. De har fundet 
betydningen af at se deres 
familie og være sammen med 
deres børn.  
De har opdaget andre værdier 
end arbejde, og måske indset, 
at de indtil nu har levet en falsk 
tilværelse i jagt på penge og 
karriere. 

I Nepal får piger og kvinder styrket deres selvværd gennem Mission Østs 
læsegrupper.

Af Svend Løbner

”Kvinder mellem 18 
og 24 år har virkelig 
oplevet et dyk i trivslen 
under Corona-krisen"

Peter la Cour,  
sundhedsforsker
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Fødevarehjælp til  
afghanske familier i krise
Corona kaster afghanske familier ud i fattigdom. Mission Øst udvider Corona-bekæmpelsen 
med fødevarehjælp.

Her modtager afghanske kvinder kontant nødhjælp, så de kan købe, hvad deres familier har brug for.

Af Svend Løbner
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Corona-krisen skyldes en 
farlig COVID-19-virus. Men 
effekterne rækker videre: 

Corona indebærer også hjem-
meisolation, og med isolation 
følger irritation. Læg dertil, at du 
mister dit arbejde og dermed 
den indtægt, der skal forsørge 
din familie. Og tilføj yderligere, at 
du ikke kan købe mad nok til at 
forsørge din familie. Pludselig når 
irritationen et eksplosionspunkt. 
Ikke blot verbalt, men også helt 
fysisk. Det er situationen i Afgha-
nistan lige nu.  
”Spændingerne øges i familier-
ne. Afghanistans uafhængige 
menneskerettighedskommission 
melder om øget kønsbaseret 
vold i kølvandet på Corona-kri-
sen,” fortæller Zarrena Vasques, 
der er Mission Østs landechef i 
Afghanistan.  
”Familiemedlemmer, der går op 
og ned ad hinanden i længere 
tid, har en tendens til at gå hin-
anden på nerverne. Især mæn-
dene er frustrerede over at sidde 
fast derhjemme uden arbejde og 
mulighed for at brødføde deres 
familier.”   
 
CORONA-PANDEMIENS  
AFLEDTE EFFEKTER 
Derfor sender Mission Øst kon-
tant nødhjælp til sårbare familier. 
Ud over uddeling af hygiejne-
udstyr til 61.500 personer i det 

nordøstlige Afghanistan, sender 
vi kontant nødhjælp via mobil-
overførsler til fordrevne familier 
i byerne Taloqan og Faizabad i 
Badakhshan-provinsen.    
Og det er der akut brug for. 
Afghanistan er dybt afhængig 
af samhandel med andre lande. 
Grænselukninger har derfor store 
konsekvenser. 
”De fleste afghanere er afhæn-
gige af at kunne handle med 
nabolande, og når handelsfor-
bindelserne kappes over, mister 
mange mænd deres indkomst,” 
forklarer Zarrena Vasquez og 
fortsætter: ”Grænselukningerne 
bevirker også, at fødevarepriser-
ne stiger, så mødrene ikke kan 
købe god og næringsrig mad til 
deres børn.” 
 
Hun tilføjer, at kvinderne på 
grund af COVID-19 har sværere 
end ellers ved at komme til læge 
og modtage sundhedsydelser. 
 
BESKYTTELSE GÅR  
BEGGE VEJE 
Corona-krisen er svær at 
håndtere, men Mission Østs 
medarbejdere har også lært 
noget af krisen, fortæller Zarrena 
Vasquez: 
”Hvis der er noget, vores 
personale har lært af krisen, 
så er det, at vi skal tage os af 
vores eget helbred for at kunne 

tage os af andres. Når vi bærer 
beskyttelsesudstyr, er det ikke 
kun for at beskytte os selv, men 
lige så meget for at beskytte 
andres helbred,” fortæller hun og 
fortsætter: 
”Vores medarbejdere i marken 
indrapporterer med det samme 
de mindste symptomer på 
Corona-smitte. Hvis en kollega 
viser symptomer, sørger de for at 
bringe vedkommende i behand-
ling med det samme.  
Mission Øst holder sig strengt til 
Corona-reglerne for at sætte en 
stopper for smitte og sygdom.”  
 
PANDEMIEN ØGER  
SOCIALT PRES 
Men det er en udfordring at 
skaffe udstyr nok, når antallet af 
Corona-relaterede dødsfald er 
oppe på 20 om dagen: 

CORONA-INDSATSEN I AFGHANISTAN 
Lige nu uddeles hygiejneartikler og informationsmaterialer 
til 7.871 familier – 57.458 personer – i Takhar-provinsen. I 
Badakhshan-provinsen har yderligere 2.620 familier – 19.126 
personer – modtaget hjælp. Det betyder, at flere end 10.490 
familier i Afghanistan har modtaget Corona-hjælp fra Mission 
Øst.

Kontanthjælpen ”Cash For Food” er også i fuld gang. Tilskud-
dene sendes med mobiloverførsel til 1.300 fordrevne familier i 
byerne Taloqan and Faizabad. 

”De afghanske sygehuse er over-
belagte, og behovet for beskyt-
telsesudstyr kan næppe dækkes, 
selv med en humanitær indsats,” 
fortæller Zarrena Vasquez.  
 
Selv om befolkningen opret-
holder den islamiske regel om 
”zakat”, det vil sige almisser, lider 
alle samfundslag under krisen: 
”Den muslimske almisseregel 
om at hjælpe de fattige testes 
virkelig i disse dage, da selv 
rige må bukke under, når deres 
virksomheder går konkurs og må 
lukke.” 
”Vi skal huske, at Afghanistan 
er en skrøbelig stat med lav 
økonomisk vækst, aftagende 
international opbakning og langt 
fra afsluttede fredsforhandlin-
ger,” slutter Zarrena Vasquez. 

Uddeling af mad og hygiej-
neartikler ledsages altid med 
oplysning om, hvordan man 
beskytter sig mod COVID-19.
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Af Ulla Saunte og Svend Løbner

Hjælp til kriseramte befolkninger  
i Syrien og Libanon
En nylig eksplosion i Beirut har kastet Libanon ud i en ny krise oven på områdets øvrige 
kriser: Corona, økonomisk kollaps og mange krigsflygtninge fra Syrien. Mission Øst hjælper 
befolkningen via den lokale hjælpeorganisation Tabitha. 

En eksplosion dræbte over 
200 personer og 6.000 
blev sårede i den libane-

siske hovedstad Beirut. Huse 
er raseret og vinduer sprængt i 
flere bydele. Det gælder også det 
kontor, som Mission Østs sam-
arbejdspartner Tabitha arbejder 
ud fra.  

Men heldigvis er medarbejderne 
i god behold. Deres hjem har 
dog lidt skade. Men endnu værre 
står det til for 300.000 af byens 
borgere, der nu reelt er hjemløse 
på grund af eksplosionen. Beirut 
og dermed Libanon er kastet ud 
i endnu en krise.  
 

KRISE PÅ KRISE PÅ KRISE... 
Eksplosionen i Beiruts havne-
kvarter er ikke den eneste krise 
i området. I følge Mission Østs 
nødhjælpsansvarlige for Libanon 
og Syrien, Rebecca Zorn, er der 
også tre øvrige og sammen-
faldende kriser, der skaber et 
akut behov for nødhjælp i både 

Libanon og Syrien: COVID-19, det 
økonomiske kollaps i Libanon og 
optrapningen af borgerkrigen 
i Syrien. De tre forudsætninger 
for, at mennesker kan få en 
hverdag til at fungere - sundhed, 
økonomi og sikkerhed - er i frit 
fald, fortæller hun.  
 

Ahmad Hajj Staifi foran resterne af sit hjem, hvor hans familie mistede livet i Karantina-kvarteret i Beirut den 17 august 2020. Foto: Anadolu Agency/Getty Images.
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Derfor har Mission Øst siden 
midten af marts uddelt mad 
og værnemidler til tusinder af 
mennesker i både Libanon og 
Syrien sammen med Tabitha og 
organisationen Dorcas, som Ta-
bitha arbejder under. I Libanon til 
både syriske og palæstinensiske 
flygtninge samt til lokalbefolknin-
gen i Aley og Batroun. I Syrien til 
internt fordrevne syrere i Homs 
og Aleppo og dele af Damaskus.  
 
MODTAGERNE ER  
TAKNEMMELIGE 
Rebecca fortæller, at flere 
modtagere har henvendt sig 
spontant for at udtrykke deres 
taknemmelighed over den livline, 
Mission Øst og vores lokale part-
ner har kastet ud i områder, hvor 
der er få eller slet ingen andre 
hjælpeorganisationer til stede. En 
syrisk modtager skriver i en mail:  
 
”I går modtog jeg en kasse med 
forskellige typer madvarer og 
flere forskellige typer vaskemid-
ler og rengøringsprodukter fra 
Dorcas. Min kone og jeg sætter 
utrolig stor pris på jeres gave, 
som kommer på et tidspunkt, 

hvor vores leveomkostninger er 
på himmelflugt og vores lokale 
valuta mister værdi. Derudover 
gik jeg på pension sidste år og 
har ikke været i arbejde siden 
da. Vi ønsker at sige jer en stor 
tak, og vi takker også det danske 
udenrigsministerium.”
 
LIBANON I OPLØSNING 
Personen bag e-mailen sætter 
ord på den håbløshed og 
desperation, der kendetegner 
hverdagen for den overvejende 
del af den libanesiske befolkning 
og for de store grupper af flygt-
ninge fra Syrien og Palæstina, 
der opholder sig i Libanon under 
den nuværende krise.  
 
Verdensbanken anslår, at næsten 
60 procent af befolkningen lever 
under fattigdomsgrænsen. Pri-
sen på helt basale fødevarer er 
nu så høj, at selv de libanesere, 
der før var en del af den brede 
middelklasse, ikke længere er i 
stand til at skaffe mad på bordet. 
Køerne til brød og benzin bliver 
længere og længere hver dag, 
værdien af det libanesiske pund 
styrtdykker, og arbejdsløsheden 

er steget til 40 procent samtidig 
med at reallønnen for dem, der 
stadig er i arbejde, er faldet til 
30-50 procent af, hvad den var 
for bare få måneder siden.  
 
LIBANONS KOLLAPS RAMMER 
ISÆR FLYGTNINGE 
Antallet af libanesere, der for-
søger at emigrere, er i voldsom 
stigning, og afrikanske migrant-
arbejdere mister deres arbejde 
i libanesiske husholdninger og 
lever nu som subsistensløse på 
gaden uden mad og beskyttelse.  
 
Libanons kollaps rammer især 
de 22 procent af den libanesiske 
befolkning, der består af flygt-
ninge - hovedsageligt fra Syrien. 
Langt størstedelen af dem er lige 
nu afhængige af den hjælp, de 
kan få udefra.  
Mission Øst har sammen med 
Tabitha nu afsluttet uddeling af 
mad og værnemidler til 5.161 
personer i Libanon. Hjælpen kan 
virke som dråber i havet, men 
havet består trods alt af dråber, 
og sammen kan vi sikre livsvigtig 
hjælp til de allermest udsatte.  
 

ALVORLIG ESKALERING  
AF KRISEN 
Eksplosionen i Beirut er en 
alvorlig eskalering af krisen i 
Libanon, og Mission Østs mere 
langsigtede hjælpearbejde med 
at uddanne og udruste befolk-
ningen til at skaffe eget levebrød 
må vente lidt endnu.  
Lige nu er førsteprioriteten at 
hjælpe de nødlidende i Beirut 
og de fattige og flygtningene i 
Libanons slumkvarterer og afsi-
desliggende landområder med 
de allervigtigste nødforsyninger. 
Ikke mindst mad og værnemidler 
til beskyttelse mod den omsiggri-
bende Corona-pandemi. 

”Min kone og jeg sæt-
ter utrolig stor pris på 
jeres gave, som kom-
mer på et tidspunkt, 
hvor vores leveomkost-
ninger er på himmel-
flugt og vores lokale 
valuta mister værdi.”

E-mail fra syrisk modtager

Eksplosionen i Beirut er en alvorlig 
eskalering af krisen i Libanon, hvor 
Mission Østs partnerorganisation 
Tabitha uddeler mad og værnemidler.
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Store dele af den nepa-
lesiske befolkning i den 
erhvervsdygtige alder 

arbejder som migrantarbejdere 

Af Ulla Saunte

Hygiejneudstyr til Nepals 
karantænecentre
Nepals karantænecentre for hjemvendte migrantarbejdere var tænkt som en stopklods mod 
yderligere smittespredning. Men overbelægning og manglende hygiejneudstyr gør mange 
syge. Mission Øst gør nu noget ved problemet. 

Sådan ser et karantænecenter ud i et af Nepals fattige bjergdistrikter på grænsen til Indien. Folk stuves sammen i telte eller huler og risikerer at bringe COVID-19 
med sig hjem til deres landsbyer.

i nabolandet Indien. Det gælder 
særligt mændene. Men på grund 
af Corona-krisen har disse mænd 
mistet deres arbejde og dermed 

grunden til at opholde sig i 
Indien. Massevis af nepalesiske 
migrantarbejdere har derfor 
forsøgt at vende hjem til Nepal 

de seneste måneder. Men indtil 
for nylig blev de nægtet indrejse 
af de nepalesiske myndigheder 
grundet den smittefare, de 
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Mission Øst leverer værnemidler i karantænecentre, så unge migrantarbejdere 
kan beskytte sig mod smitte og vende hjem sunde og raske.

mentes at udgøre for deres 
nepalesiske landsmænd, som har 
ret lave smittetal.  
Det voksende pres for at åbne 
grænsen for de arbejdsløse 
migrantarbejdere blev imidler-
tid så stort, at de nepalesiske 
myndigheder til sidst gav efter. 
Dog kun på strikse betingelser: 
14 dages påtvungen karantæne 
for alle hjemvendte nepalesere, 
inden de får tilladelse til at rejse 
videre ind i Nepal.  
 
SMITTEN SPREDES PÅ  
CORONA-CENTRE
De nepalesiske myndigheder 
har etableret 3.700 karan-
tænecentre for at isolere alle 
indrejsende i to uger. Omkring 
170.000 hjemvendte nepalesere 
holdes lige nu indespærret i ka-
rantænecentrene. Men centrene 
fungerer ikke efter hensigten, 
fortæller Ujjwal Amatya, der er 
Mission Østs landechef i Nepal:  

”De fungerer som Corona-reder, 
hvorfra smitten spreder sig til de 
dele af landet, hvor der før ikke 
var et eneste Corona-tilfælde!” 
Det mærker man især i Palanta 
Kommune, hvor Mission Øst 
arbejder. Omkring 80 procent 
af mændene i dette isolerede 
bjergområde arbejder normalt 
som migrantarbejdere i Indien. 
De ønsker nu at vende hjem 
til deres familier, men tvinges 
af de lokale myndigheder til 
at blive i de lokalt oprettede 
karantænecentre. 
Det er en af årsagerne til, at 
mænd i alderen 21-40 år udgør 
langt de fleste smittetilfælde.  
 
TELTE OG JORDHULER 
Problemet er, fortæller Ujjwal, at 
karantænecentrene i virkelighe-
den er overbefolkede teltlejre, 
i nogle tilfælde jordhuler, hvor 
folk stuves sammen i massevis, 
så det er umuligt for dem at 
holde afstand. Selv om nogle 
også indkvarteres i skoler, er der 
ikke adgang til vaskefaciliteter, 

sæbe eller håndsprit; ingen 
toiletter og ingen mad til de 
allermest sårbare. Heller ikke 
værnemidler og testudstyr er 
tilgængeligt.  
”De har ingenting. Selv syge-
plejerskerne er bange for at 
arbejde, fordi de selv risikerer at 
blive smittet,” siger Ujjwal. 
Han tilføjer, at der allerede er 
meldt om flere voldtægter, og 
at de tilbageholdte i tvangska-
rantæne er bange for fysiske 
overgreb, men også frygter 
den forøgede risiko for at blive 
smittet med COVID-19 og tage 
sygdommen med hjem til 
landsbyen. 
”Der er ingen, der følger ret-
ningslinjerne, for de er bange 
for at blive smittet, hvis de gør 
det. Her råder totalt kaos, og 
folk forsøger at flygte i hobetal. 
Når de forlader karantænecen-
trene, spredes COVID-19 i alle 
retninger.” 
Det har betydet, fortæller 
Ujjwal, at karantænecentrene 
indtil nu har skabt yderligere 
omkring 13.000 smittetilfælde. 
 
MISSION ØST LEVERER  
VÆRNEMIDLER  
Takket være en betragtelig  
donation fra en privat giver 
med et bankende hjerte for 
Nepal, har Mission Øst kunnet 
levere forplejning, udstyr og 
værnemidler for at facilitere et 
sundhedsmæssigt forsvarligt 
karantæneforløb for de hjem-
vendte unge mænd i Palanta. 
Mission Østs team i Nepal har 
leveret masker, termometre, 
handsker, håndsprit, ris og telte. 
I alt er der tale om forsyninger 
til 300 personer i en måneds 
tid. Indirekte får hjælpen betyd-
ning for flere tusind lokalt. 

Mission Øst leverer ordentlige nye telte til en karantænelejr for at muliggøre 
social afstand mellem de tilbageholdte migrantarbejdere i karantæneperioden.

”De fungerer som 
Corona-reder, hvorfra 
smitten spreder sig…”
Landechef Ujjwal Amatya om Nepals 
karatænecentre.

Sådan så teltene ud, før Mission Øst leverede nye, tætte telte til karantæne-
centrene.
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Af Ulla Saunte

Mission Øst først fremme 
med hjælp til nødlidende
Nedlukningen i Irak gør det svært for internationale hjælpeorganisationer at få hjælpen frem. 
Mission Øst har været blandt de første til at komme lokalbefolkningen til undsætning i svært 
tilgængelige og usikre områder omkring Kirkuk og Hawija. 

Det er ikke størrelsen men 
gørelsen, det kommer an 
på. Det viser Mission Østs 

Corona-indsats i Irak med al ty-
delighed. Og så alligevel: Faktisk 
er vores størrelse som organisa-

tion den helt afgørende faktor 
bag den hjælp, vi har leveret til 
internt fordrevne irakere i Kirkuk 
og Hawija under Corona-krisen. 
Det er vores fleksibilitet, der 
delvist forklarer, hvorfor vi er 

særdeles effektive i leveringen af 
værnemidler, hygiejne- og rengø-
ringsprodukter og forebyggende 
information til lokalbefolknin-
gen. Det fortæller Mission Østs 
programansvarlige i Irak, Aislinn 

Bradley. Mange års tilstedeværel-
se i området, et godt forhold til 
lokale myndigheder og ejerskab 
blandt lokalbefolkningen spiller 
også en vigtig rolle.  
”Vi gør en dyd ud af at være 

En dreng i Hawija modtager en kasse med nødhjælp fra Mission Øst.
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omstillingsparate, så vi kan 
omgruppere hvor nødvendigt og 
finde veje til at yde basal nød-
hjælp til de mennesker, der har 
allermest brug for den. Det har 
betydet, at vi har været nogle 
af de allerførste til at komme 
lokalbefolkningen til undsætning 
i områder, som går for at være 
nogle af de mest risikable og 
svære at færdes i,” fortæller 
Aislinn.  
 
Hendes udtalelser bakkes op 
af FN’s enhed for humanitær 
bistand (UN OCHA), som bl.a. på 
sociale medier har fremhævet 
Mission Østs effektive levering af 
hjælp til fordrevne irakere uden 
for lejrene. Gruppen bliver ellers 
tit overset, når nødhjælp skal for-
deles. Der er omkring 1,4 millio-
ner internt fordrevne i Irak, og de 
har - sammen med hjemvendte 
og værtssamfundet - altid været 
en af de primære målgrupper for 
Mission Østs projekter i landet.  
 
Det har desuden været en fordel, 
at vores Corona-indsats ligger 
direkte i forlængelse af vores 
eksisterende programmer med 
fokus på hygiejne og forbedring 
af vand og sanitet. Derfor var 
den fornødne infrastruktur til at 
gennemføre en ekstraordinær 
Corona-indsats allerede til stede, 
fortæller Aislinn.  
 
Hjælpearbejdet udføres altid 
under nødvendige sikkerhedsfor-
anstaltninger. Medarbejdernes 
sikkerhed kommer først. 
 
CORONA-NEDLUKNING  
RAMMER IRAKERNE HÅRDT  
Den vellykkede og hurtige 
distribution af hygiejnekits og 
rengøringsprodukter, informa-
tionsmateriale og afvikling af 
oplysningskampagner i lokal-
samfundene er imidlertid ikke 
ensbetydende med, at Coro-
na-pandemien nu samlet set 
er under kontrol. Der er mange 
udfordringer, og desværre er der 

et stigende antal smittetilfælde 
i Irak. 
”Nedlukningen er gået hårdt ud 
over almindelige irakere, men i 
særdeleshed, de, der allerede 
før pandemien var hårdt ramt 
af konflikt. Det gælder især de 
fordrevne og hjemvendte irakere. 
En stor del af befolkningen har 
mistet deres indtægtsgrund-
lag og adgang til beskyttende 
foranstaltninger, hvilket især går 
ud over sårbare grupper som 
kvinder og børn.  
 
Aislinn henviser til en undersø-
gelse, som Mission Øst netop har 
gennemført blandt modtagerne 
af den hjælp, vi leverer, for at få 
et samlet overblik over hvordan 
deres hverdag er påvirket af 
Corona-nedlukningen. Mere end 
en tredjedel af de adspurgte 
svarer, at de har mistet deres 
job eller på anden vis lider 
økonomiske tab, der truer deres 
eksistensgrundlag.  
 
En af deltagerne i undersøgelsen 
siger: ”Efter vi har kæmpet os 
fri af ISIS’ hænder, er der ingen 
virus, der er kan få os ned med 
nakken”. Dog svarer 62 procent 
af de adspurgte, at deres liv er 
betydeligt påvirket af Coro-
na-pandemien. 
 
Som nævnt, går det især ud 
over kvinder og børn. De fleste 
irakiske skoler er stadig lukket, og 
antallet af kvinder og piger, der 
udsættes for voldelige overgreb 
i hjemmet, er stigende, ifølge 
Mission Østs egen undersøgelse. 
 
HJÆLP, DER GØR EN FORSKEL  
Selvom udfordringerne i Irak 
er store, ikke mindst for de 
hjælpeorganisationer, der har 
haft svært ved at få hjælpen 
frem på grund af strenge krav 
fra de irakiske myndigheder, har 
Mission Østs støtte til lokalbefolk-
ningen i Kirkuk og Hawija reddet 
liv, fremhæver Aislinn: 
”Når en husholdning mangler 

penge, går ingen ud og køber 
sæbe, masker og håndsprit. Hvis 
man har nogle, bruges de på 
mad. Hygiejneartikler og ren-
gøringsmidler er absolut sidste 
prioritet på indkøbslisten. Vores 

hjælp har givet fattige familier 
en mulighed, som de ellers ikke 
ville have haft, for at beskytte 
sig selv og deres nærmeste mod 
Corona-smitte.”

Mission Øst kører nødhjælpen med lastbil ud til afsidesliggende områder.  
Her til Hawija.

 FN’s enhed for humanitære anliggender, UN OCHA, anerkender Mission Østs 
rettidige Corona-hjælp til internt fordrevne irakere i Kirkuk i Irak på det sociale 
medie Twitter.
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Alle gode kræfter går 
sammen om at hjælpe

Penge fra private og 
offentlige donorer 
gør det muligt at sikre 
nødhjælpspakker 
med mad og 
værnemidler til 
sårbare familier i syv 
lande. 

Vi har prøvet det selv nu. 
Pludselig er verden for-
andret. Corona-krisen har 

erstattet hverdagen med usikker-
hed, hasteindgreb, smittekæder 
og, ja, frygt.  
 
Ingen er mere udsatte end de 

flygtninge, fordrevne og fattige 
i lande, hvor samfund og sund-
hedssystem er brudt sammen. 
Smitten breder sig med lynets 
hast. Nu truer sulten også for 
alvor på grund af nedlukningen. 
Der er intet arbejde at finde, 
inflationen er skyhøj, og det er 
svært at få råd til at købe mad.  
 
Men takket være både private 
og offentlige donorer har Mission 
Øst kunnet hjælpe flere end 
170.000 mennesker i Irak, Afgha-
nistan, Nepal, Syrien og Libanon, 
samt Tadsjikistan og Myanmar 
over den værste krise.  
Men der er stadig hundredtu-
sinder sårbare i Mission Østs 
indsatsområder, som har brug 
for hjælp. Og hver dag kommer 

En række private og offentli-
ge donorer gør det muligt for 
Mission Øst at komme ud med 
hygiejne- og fødevarepakker til de 
mest afsidesliggende egne. Her 
modtager en familie hjælp i den 
irakiske by Sinjar.

Af Majken Samsøe, fundraising manager

flere til, som fortsat afventer 
støtte. Resultaterne viser, at 
hjælpen når frem, når bare alle 
gode kræfter står sammen om 
at yde støtte. Når det lykkes at 
levere rettidig hjælp til så mange 
mennesker, skyldes det en utve-
tydig opbakning fra privatper-

soner, fonde, virksomheder og 
offentlige danske og udenland-
ske institutionelle donorer – helt 
fra hr. og fru Jensen til Danida og 
Det tyske udenrigsministerium.  
 
En uundværlig opbakning i en 
kaotisk og helt exceptionel tid.

SÅ LANGT ER VI NÅET FRA MARTS TIL AUGUST:
 
• 8.505 familier har fået mad til en måned.
• 30.197 familier har fået hygiejneartikler.
• 56.299 har modtaget informationsmaterialer om virus.
• 45 sundhedsklinikker har modtaget værnemidler.
• 172.000 har fået information over radioen om, hvordan man 
beskytter sig mod COVID-19.
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Er du nogensinde blevet 
rigtig ”hangry”? 
 

Den engelske ord er en kombi-
nation af ordene ”hungry” og 
”angry”, altså sult og vrede, og 
beskriver en velkendt tilstand: Vi 
er tilbøjelige til at blive mere irri-
tererede, frustrerede og ligefrem 
vrede, når maven rumler, fordi vi 
ikke har fået nok at spise. 
 
MAGTKAMPE FORVÆRRES AF 
FØDEVAREMANGEL 
Skalér situationen 100 gange 
op, og du har en af de medvir-
kende årsager til konflikt i det 
nordøstlige Afghanistan. Jo, det 
handler om magt og dominans, 
men situationen forværres 
betydeligt, når befolkningen ikke 
har indtægt nok til at købe mad 
og andre fornødenheder. Når de 

Selvforsørgelse 
skal dæmpe lokale  
konflikter i Afghanistan

Med 1 million kroner fra Novo Nordisk Fonden sikrer Mission Øst, at omkring 4.350 personer på 
begge sider af konflikten i det nordøstlige Afghanistan kan brødføde sig selv og klare sig trods 
klimaskabte naturkatastrofer.

samtidig er truet af politiske kon-
flikter og årligt tilbagevendende 
naturkatastrofer på grund af 
klimaforandringer, ser situatio-
nen rigtig håbløs ud. 
 
OVER 4.000 PERSONER FÅR 
HJÆLP 
Derfor går hjælpeorganisationen 
Mission Øst nu ind i den afsides-
liggende Badakhshan-provins 
med støtte fra Novo Nordisk 
Fonden. Her yder organisatio-
nen økonomisk bistand til i alt 
596 familier, så de kan forsørge 
sig selv og klare sig gennem 
svære tider. Familierne består af 
4.350 personer i et område som 
dækker begge sider af konflikten 
mellem oprørsgrupper og rege-
ring. Novo Nordisk Fonden har 
doneret 1 million danske kroner 
til projektet. 

DYRKER MODSTANDSDYGTIGE 
AFGRØDER 
Familierne modtager økonomisk 
bistand, undervisning i ernæring 
og træning i at dyrke mod-
standsdygtige afgrøder, så de 
kan klare sig gennem perioder 
med fødevaremangel. 
 
Mission Øst målretter indsatsen 
mod de mest udsatte og sårbare 
familier. Mission Østs forundersø-
gelse viser, at 67 procent af fami-
lierne ernærer sig ved landbrug 
og led sult, da den seneste høst 
slog fejl. 25 procent har ikke en 
stabil månedlig indkomst.
 
VAND OG SANITET ER NÆSTE 
PROJEKT 
Mission Øst har hjulpet den 
afghanske befolkning med vand, 
sanitet, hygiejne, fødevaresikker-

Familierne modtager bl.a. træning i at dyrke mod¬standsdygtige afgrøder, så de kan klare sig gennem perioder med fødevaremangel.

Af Svend Løbner

hed og katastrofeforebyggelse 
siden 2001. Hjælpeorganisati-
onen har arbejdet i distrikterne 
Zebak og Wakhan gennem 
mange år. De to distrikter er 
præget af fødevaremangel og 
underernæring, og der er dårlig 
adgang til humanitær bistand. 
Lige nu er Mission Øst i fuld gang 
med at styrke befolkningens 
adgang til vand, sanitet, hygiejne 
og mulighed for et levebrød, 
hvor de kan forsørge sig selv. 
FN vurderer, at i alt 9,4 millioner 
afghanere har akut behov for 
humanitær bistand og beskyttel-
se. Antallet ventes at stige til 14 
millioner i løbet af 2020.
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FORMAND ER FORRETNINGSUDVIKLER 
Torben Andersen er uddannet civilingeniør og har arbejdet i 
TDC-koncernen i 25 år. For 10 år siden startede han sit eget 
firma, Cilwik Management, som hjalp med forretningsudvikling 
for mindre virksomheder. For fem år siden startede han en 
franchise i virksomheden RealRåd, der hjælper private med at 
optimere deres realkreditlån. Alle disse kompetencer får han nu 
brug for som formand for Mission Øst: ”Hvis jeg kan profession-
alisere organisationen og hjælpe Kim til at blive endnu skarpere 
til at udnytte mulighederne i både Danmark og Tyskland, så tror 
jeg, vi har en fantastisk spændende fremtid foran os,” siger han.

Nye kompetencer i  
Mission Østs bestyrelse
Overlæge, gymnasierektor, økonomirådgiver og tidligere flygtning vil sammen med 
specialunderviser bidrage med deres unikke kompetencer i organisationen.

Efter Mission Østs årsmøde 
den 21. juni er en ny besty-
relse trukket i arbejdstøjet. 

Hjælpeorganisationen kan nu 
trække på en række unikke 
kompetencer:  
 
Torben Andersen  
er forretningsudvikler og øko-
nomirådgiver og har derfor et 
fulde overblik over økonomi og 
organisationsudvikling.  
 
Setara Nigar Hassan  
er konsulent og kommer selv 
fra Afghanistan med særlig 
kulturel indsigt i det land, hun 
flygtede fra og som Mission Øst 
arbejder i.  
 
Christian Nolsøe  
er overlæge og har ekspertise i 
sundhed.  
 
Jens Stiller  
er gymnasierektor og har indsigt 
i både ledelse og pædagogik.  
 
Klaus Jahn  
er specialunderviser og har et 
indgående kendskab til inklusion 

 af børn med særlige udfordrin-
ger. 
 
Alt sammen kompetencer, der - 
ud over organisationsudvikling 
herhjemme - vil komme natur-
ligt i spil i det hjælpearbejde, 
der netop går ud på nødhjælp 
til flygtninge og fordrevne, 
hygiejne som forudsætning 
for sundhed, og inklusion af 
børn med handicap i skole og 
samfund. 
 
Bestyrelsen har konstitueret 
sig med Torben Andersen som 
formand og Setara Nigar Hassan 
som næstforkvinde. 
 
Generalsekretær Kim Hartzner 
trak sig kort efter fra posten for 
i stedet at blive fundraiser for 
organisationen.  
 
Programchef Peter Drummond 
Smith er konstitueret general-
sekretær, indtil en ny generalse-
kretær er fundet.
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Hjælp, der når frem. Ordene 
står som regel lige under 
Mission Østs logo. At de 

også stemmer overens med 
virkeligheden, blev demonstreret 
på Mission Østs ekstraordinæ-
re årsmøde i Hellerup den 16. 
august. 
 
DOKUMENTEREDE RESULTATER 
Årsrapporten for 2019 blev delt 
ud og dokumenterede resulta-
terne i runde tal:  
78.000 mennesker modtog 
nødhjælp, 57.000 fik rent vand 
og ordentlige toiletfaciliteter, 
49.000 lærte at gardere sig mod 
naturkatastrofer, 17.000 lærte 
at tjene sig et levebrød, 16.000 
modtog fødevarehjælp, og 
21.000 personer med handicap 
fik hjælp til at blive inkluderet i 
lokalsamfundet. 
 
Peter Drummond Smith kunne 
som konstitueret generalsekre-
tær aflægge beretning om hjæl-
pearbejdet i Irak, Afghanistan, 
Armenien og Tadsjikistan.  
 
For eksempel modtog over 1.500 
gadebørn i det krigshærgede 
Mosul støtte og skoleundervis-
ning i 2019. I Afghanistan fik 786 
tørkeramte bønder overris-
lingsanlæg til deres marker. Og 
i Armenien og Tadsjikistan fik 
tusindvis af børn med handicap 
mulighed for genoptræning.  

Mission Østs ekstraordinære årsmøde viste, hvordan en omsætning på omkring 74 millioner i 
2019 reddede menneskeliv og skabte udvikling i lande ramt af konflikter og katastrofer. 

SAMARBEJDET MED KIM  
Han glædede sig over to høj-
depunkter i 2019: Mission Øst 
åbnede eget kontor i Nordkorea 
og indgik partnerskaber i Syrien 
og Libanon for at hjælpe ofrene 
for mere end 10 års borgerkrig. 
Drummond Smith har i 23 år 
arbejdet tæt sammen med Kim 
Hartzner, der, som han sagde, ”i 
alle årene har ledt arbejdet for 
de mange udsatte mennesker 
Mission Øst hjælper med et stort 
drive”. Nu træder Hartzner ind 
i en ny rolle som fundraiser for 
organisationen.  
”Jeg ser frem til at fortsætte 
samarbejdet med Kim Hartzner 
i den nye rolle,” sagde Peter 
Drummond Smith. 

Årsmøde om hjælp,  
der når frem

OMSÆTNING PÅ 74 MILLIONER 
Mission Østs bestyrelsesformand 
Torben Andersen fremlagde 
årsregnskabet for 2019, der viser 
en omsætning på omkring 74 
millioner kroner – helt nøjag-
tigt en indtægt på 73.783.428 
kroner og udgifter for 73.869.158 
kroner. For hver krone gik over 
88 øre direkte til hjælpearbejdet: 
60 procent til nødhjælp og 28,5 
procent til udviklingshjælp.  
Herefter redegjorde Torben 
Andersen for årsregnskabet og 
fortalte, at Mission Øst nu har 
igangsat en uvildig undersøgelse 
af de regnskabsprincipper, som 
har været diskuteret i pressen. 
Samtidig vil man styrke egenka-
pitalen, så den vokser fra 1 til 3 
millioner kroner.  

HJÆLPEN NÅR FREM 
Årsmøde og årsrapport bekræf-
tede Mission Østs slogan: Hjælp, 
der når frem. Her udtrykt med 
ordene fra bestyrelsesformand 
Torben Andersen og konstitueret 
generalsekretær Peter Drum-
mond Smith i årsrapporten: 
”Vi kan være stolte af, hvad vi 
har opnået sammen med vores 
støtter og samarbejdspartnere. 
Endnu et år kunne vi uddele 
nødhjælp til befolkninger, der li-
der under konflikter og katastro-
fer, og samtidig fortsætte med 
at opbygge sårbare samfunds 
evne til at modstå fattigdom og 
marginalisering.”

Konstitueret generalsekre-
tær Peter Drummond Smith 
aflægger beretning med 
fundraiser Fie Østergaard 
som tolk.
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Kvinde med 
kærlighed og 
kendskab til  
Afghanistan

Af Svend Løbner

Krigen i Afghanistan stjal 
hendes barndom. Nu 
vil hun give kommende 

generationer i området mulighed 
for et værdigt liv. Setara Hassan 
er nyvalgt medlem af Mission 
Østs bestyrelse, hvor hun nu er 
næstforkvinde. 
 
Setara Nigar Hassan flygtede 
fra Afghanistan som 15-årig, 
tog en universitetsuddannelse i 
Danmark, vendte tilbage til Kabul 
for FN og kæmper nu for især 
pigers og kvinders rettigheder i 
Afghanistan. 
 
Den 33-årige iværksætter er et 
særdeles kompetent bestyrelses-
medlem med viden og et særligt 
førstehåndskendskab til befolk-
ningens vilkår i det krigshærgede 

Afghanistan. Mission Øst har 
siden 2001 arbejdet i den nord-
østlige del af landet med vand, 
sanitet, hygiejne, fødevaresikker-
hed og katastrofeforebyggelse.  
 
KABUL VAR STØV OG RUINER 
”Mine minder om Kabul var støv 
og ruiner, meget få mennesker, 
ingen elektricitet og ingen vand,” 
fortæller Setara Hassan om 
sin opvækst i det uroplagede 
Afghanistan.  
 
”Min barndom blev stjålet,” 
konstaterer hun:  
 
”Legepladser blev forvandlet til 
kamppladser, skoler blev brugt 
som befæstninger, børnesange 
blev erstattet af skudlarm på 
radioen. Latter var erstattet af 

Setara Hassan flygtede fra Afghanistan 
som barn. Nu vil hun skabe  
udvikling i sit hjemland. Blandt  
andet gennem sin nye rolle  
som medlem af Mission Østs  
bestyrelse.

rædsel, kærlighed af frygt. Der 
var mangel på mad, men synet 
af menneskeblod var normalt,” 
fortæller Setara. 
 
GENSYN SOM VOKSEN 
Det lykkedes Setaras far at flygte 
til Danmark, hvor han i 2004 
fik familiesammenføring med 
Setara, hendes søskende og mor, 
der da var nået til Pakistan. ”Jeg 
var én af de få heldige,” som hun 
udtrykker det.  
 
I Danmark gik Setara på sprog- 
og højskole, afsluttede en stu-
dentereksamen og kunne i 2014 
kalde sig kandidat i ”International 
Business and Politics” fra CBS. 
Da muligheden for et praktik-
forløb hos FN-organet UNOPS i 
Kabul bød sig, sprang hun til. Her 

samarbejdede hun i samarbejde 
med FN og en vifte af hjælpeor-
ganisationer og opbyggede et 
netværk af kompetente afghan-
ske kvinder.
 
ET ANDET AFGHANISTAN 
Mødet med hendes gamle 
hjemland åbnede nye perspek-
tiver. I Danmark havde hun lært 
om konflikter og borgerkrige op 
gennem historien – også krigen 
i Afghanistan. Men nu fik hun et 
dybere indblik i den konfliktram-
te befolknings vilkår. Gennem 
samtaler med lokale, rejser 
til provinsen og et projekt for 
kvindelige studerende i landet, 
oplevede hun både den politiske 
konflikt og befolkningens håb og 
drømme på nært hold:  
”Jeg lærte, at problemer i Afgha-
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"Jeg synes, at det er 
vigtigt, at man bringer 
kvindernes syn på ba-
nen, når man arbejder 
med udvikling, og at 
man inkluderer dem i 
alle projekter. 

Setara Hassan

nistan er langt mere komplice-
rede, end man skulle tro. Der er 
korruption, fattigdom, funda-
mentalisme og mangel på vand 
og elektricitet mange steder. 
Der er så meget, der spiller ind,” 
fortæller Setara, der samtidig 
erfarede, at befolkningens håb er 
enkelt: Fred. 
 
OPTIMISTISK FOR FREMTIDEN 
Setara ser optimistisk på fremti-
den, selv om netop freden lader 
vente på sig.  
”I de sidste 19 år er vi gået et 
skridt frem og tre skridt tilbage. 
Udviklingen i Afghanistan er gået 
op og ned. Men der er udvikling,” 
konstaterer hun og uddyber: 
”Der er børn, der går i skole 
nu. Der er kvinder i alle mulige 

stillinger i regeringen, i privatsek-
toren, i fjernsynet, i butikkerne 
og i supermarkederne. Der er 
nye veje og bygninger. Når man 
ser på det, frem for det, jeg så 
i 2003, så kan jeg jo godt se en 
udvikling. Jeg kan se befolk-
ningens muligheder og mod-
standskraft.”  
 
KULTUREL INDSIGT 
Udviklingsarbejde er Setaras 
passion. Derfor stillede hun 
beredvilligt op til Mission Østs 
bestyrelse. Her kan hun især 
bidrage med sin insiderviden om 
Afghanistan: 
 
”Det er en svær kultur at forstå, 
fordi der er så mange etniciteter, 
og hver etnicitet har deres måde 

at leve på,” forklarer hun.  
 
KVINDERS RETTIGHEDER 
Der er især én sag, der ligger 
hende særligt på hjerte: 
”Jeg synes, at det er vigtigt, at 
man bringer kvindernes syn på 
banen, når man arbejder med 
udvikling, og at man inkluderer 
dem i alle projekter. Uanset 
hvilket projekt, man har med 
at gøre, kan man altid tænke: 
”Hvordan kan vi gøre det nem-
mere for kvinderne i området at 
få gavn af dette projekt? Hvad 
har de af ideer til, hvordan vi kan 
hjælpe dem?”” 
 
Setara Nigar Hassan har været 
leder for en tv-station i Kabul 
gennem to år, og betegner sig 

som aktivist for kvinders rettig-
heder i Afghanistan. Hun bor på 
Amager og er ved at starte en 
socialøkonomisk virksomhed, der 
skal skaffe teknologi til kvinder i 
Afghanistan, så de kan brødføde 
deres familier.

Konstitueret generalsekretær 
er erfaren hjælpearbejder
Peter Drummond Smith er programdirektør og afløser Kim Hartzner som generalsekretær i 
Mission Øst. Han startede som frivillig nødhjælps-uddeler, blev landsleder i Armenien, inden 
han blev leder af Mission Østs operationelle afdeling.

Da Kim Hartzner i sommer 
trak sig fra posten som 
Mission Østs general-

sekretær, blev engelske Peter 
Drummond Smith med det 
samme udpeget som konstitu-
eret generalsekretær. Og det er 
en særdeles kompetent person, 
der nu skal lede hjælpeorgani-
sationen.  
 
Peter Drummond Smith har væ-
ret direkte i engageret i Mission 
Østs hjælpearbejde gennem 24 
år. Han var organisationens øko-
nomidirektør i 10 år og persona-
ledirektør i 3 år, inden han op til i 
dag leder hjælpeorganisationens 
operationelle afdeling i Bruxelles. 

Han er uddannet kemiingeniør 
og arbejdede med international 
handel, inden han startede sin 
egen møbelvirksomhed.
 
VAR MED FRA BEGYNDELSEN 
Med et stærkt ønske om at hjæl-
pe mennesker i nød meldte han 
sig som frivillig ved Mission Østs 
fødevareuddelinger i Armenien 
i vinteren 1996. Kort efter blev 
han spurgt, om han ikke ville 
med på holdet mere permanent. 
Og i sensommeren 1997 flyttede 
Peter Drummond Smith med sin 
familie til Armenien for at lede 
Mission Østs hjælpearbejde i 
landet. 
”De år var Mission Østs pionértid! 

Sovjetunionen var lige kollapset, 
og det var helt nyt at arbejde i 
det miljø. Læringskurven var me-
get stejl i mine første år i Mission 
Øst,” husker han. 
Læringskurven fortsætter 
naturligvis i den nye rolle som 
konstitueret generalsekretær for 
Mission Øst.  
 
VIL HJÆLPE DEM I NØD 
Den gennemgående nerve er 
stadigvæk ønsket om at hjælpe 
de mest sårbare og udsatte 
mennesker: 
- Når jeg cykler til og fra konto-
ret, tænker jeg tit på, hvor godt 
vi har det i Europa i forhold til 
de mange nødlidende i Libanon, 

Syrien, Irak, Tadsjikistan, Nepal, 
Afghanistan, Myanmar og Nord-
korea, hvor vi arbejder. 

Peter Drummond Smith afløser 
Kim Hartzner som generalsekretær 
i en overgangsperiode. Han bor og 
arbejder i Bruxelles, hvor han også 
leder Mission Østs operationelle 
afdeling.
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Rasmus:  
’Det er et livsprincip at give’

Af Svend Løbner

I Danmark har vi overskud og derfor en 
forpligtelse til at dele med andre. Det mener 
Rasmus Horn, der er en af Mission Østs 
trofaste støtter. 

Vi lever i et af de mest velstående lande i verden. Mange vil give 
alt for at kunne leve, som vi gør i Danmark. Derfor har vi en 
forpligtelse til at dele med verdens fattige. Det mener Rasmus 

Horn, der er Experience Manager hos LEGO og gift med Kristina, som 
er folkeskolelærer. Begge er trofaste givere, der er med til at støtte 
Mission Østs hjælpearbejde ude i verden. Parret bor i Herning sam-
men med deres to børn. 
 
Hvorfor støtter I Mission Øst? 
- Vi vil altid gerne gøre noget godt. Give noget til velgørende formål. 
Og her har Mission Øst en passende størrelse. Ved for store organi-
sationer kan man få det indtryk, at ens bidrag kun er en lille dråbe i 
havet. Men hos Mission Øst kan man se, at ens bidrag gør en forskel.  
- I er gode til at vise de projekter, I er med i. Der kommer nogle ansig-
ter på. Og jeg har en følelse af, at det I gør, har betydning for mange 
mennesker i verden. Det giver en god følelse. Det betyder noget at 
mærke, at man gør en forskel.  
 
Hvorfor tænker du ud over din egen cirkel herhjemme? 
- Vi lever i velstand, der udgør toppen af pyramiden i verden. Selv om 
vi begge to, Kristina og jeg, er almindelige lønmodtagere, så har vi en 
levestandard, der ligger langt over de fleste menneskers. Ja, mange 
vil give alt for at kunne leve, som vi gør her i Danmark. Derfor mener 
jeg, at vi med det overskud har en forpligtelse til at dele med andre. 
Vi vil i hvert fald gøre en forskel her i familien.  
 
Rasmus og Kristina har to børn - en dreng på 13 og en pige på 17. 
Pigen har blandt andet i forbindelse med et efterskoleophold været 
ude og rejse for at gøre velgørende arbejde.  
 
Er velgørenhed noget, du vil give videre til dine børn? 
- Det vil vi. Det er helt sikkert. Det er et livsprincip for os at give til 
dem, der har mindre end os selv. Og i virkeligheden giver man egent-
lig kun af sit overskud. Vi er jo langtfra nogen, der giver, så det gør 
ondt. Vi får jo stadig vores materielle behov dækket. 

LEGO TIL BØRN MED HANDICAP 
LEGO Medarbejdernes Jubilæumslegat 2020 har givet en 
donation, der har gjort det muligt at levere pædagogiske 
spil og justerbare borde til de sundhedscentre, der drives af 
Mission Østs partnerorganisation Bridge of Hope i Armenien. 
Mission Øst støtter også driften af fire sundhedscentre i Tavush 
Marz-regionen i det nordlige Armenien. Materialerne og udsty-
ret kommer de børn med handicap til gavn, som kommer på 
centrene for at modtage social- og uddannelsesmæssig støtte. 
De får også noget LEGO!

Rasmus og Kristina er trofaste støtter af Mission Øst.
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Annelise vil hjælpe mennesker 
gennem papirkunst 
Annelise Würtz er bidt af quilling og grebet af at hjælpe andre 

mennesker. Den cocktail bruger hun nu til at samle penge ind 
til Mission Østs hjælpearbejde og samtidig lave kunst ud af 

papir, så meget hun lyster.  
 
”Jeg kan jo ikke bruge det hele selv,” som hun siger. 
 
Quilling er en papirteknik, hvor papirstrimler rulles, formes og limes 
sammen til dekorative designs. Figurer og mønstre sælger hun nu til 
fordel for Mission Øst.  
 
Hvorfor lige Mission Øst? 
”Jeg har altid sat stor pris på Mission Øst. I har syn for, at de mest 
udsatte får hjælp,” fortæller Annelise Wurtz, da vi fanger hende på 
telefonen.  
 
Hun giver et eksempel: 
”Det er imponerende, at I får børn med handicap i Tadsjikistan ud fra 
husloftet og hen, hvor de kan få genoptræning og komme i skole. Det 
har virkelig grebet mig!” 
 
De dekorative papirfigurer kan købes for 25 kroner stykket og 
tre for 60 kroner. Pengene går direkte til Mission Øst. Figu-
rerne passer til årstiderne, og vil man være i god tid, kan man 
allerede nu købe dem som flotte dekorationer til jul.
 
Se hele udvalget på Annelises hjemmeside:  
www.quillingannelise.dk

Af Svend Løbner
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DIT MEDLEMSSKAB ER VIGTIGERE END DU TROR! 
De 50 kroner, som et medlemskab af Mission Øst koster pr. år, er faktisk flere millioner kroner 
værd. Offentlige puljer har nemlig et krav om et vist antal medlemmer, før de vil sikre os midler. 
Derfor er dit medlemskab en uvurderlig ekstra støtte i kampen mod fattigdom og nød i de mest 
udsatte og fjerne egne af verden.Mange tror, de er medlemmer uden at være det. For at blive 
medlem skal du aktivt tilkendegive, at du ønsker at være medlem. Tilmeld dig ved at gå direkte 
ind på vores hjemmeside: www.missioneast.org/medlemskab.
Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 39 61 20 58.



For kun 
350 kr. kan du  

give en familie føde-
varer og hygiejne- 

artikler i en måned!  

Alle beløb er velkomne.

 

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

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

MÆRK BETALINGEN: BEIRUT

Hundreder døde, tusinder sårede, 300.000 hjemløse.  
Eksplosionen i Beirut var nok det sidste, befolkningen  
i Libanon havde brug for. Der er akut mangel på mad,  
folk bor i ruiner og kan ikke skaffe sig medicin.  
 
Vil du hjælpe tusindvis af hårdt ramte libanesere  
og flygtninge med mad, husly eller livsvigtig medicin?  

Send dit bidrag allerede i dag!
Mærk betalingen "BEIRUT"

(Foto: Mohamed Azakir/Reuters/Ritzau Scanpix )

MOBILE PAY 
26437

NETBANK 
3170 - 0010918030

DANKORT 
www.missioneast.org/beirut

LIBANON  
VENTER PÅ DIN HJÆLP


