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Forsidefoto  
Vi sætter fokus på børnene og gør 
status over, hvordan vores arbejde for at 
fremme indfrielsen af FNs Verdensmål 
bidrager til trivsel, sundhed, velfærd og 
tryghed for børn i nogle af verdens mest 
krisehærgede lande, som fx Afgha-
nistan, hvor forsidepigen kommer fra.

18

TEMA: VERDENSMÅL I  BØRNEHØJDE

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. 

I Afghanistan har Mission Øst bidraget 
positivt med fremskridt indenfor vand-for-
syning, sanitet og hygiejne. 

8
Mission Øst hjælper de allermest sårbare. 
Derfor har børn en central plads i vores 
arbejde for at nå verdensmålene.

Yezidikvinder har deltaget i træningsforløb 
i entreprenørskab - bl.a. som konditorer.

16Mission Øst er desuden medlem af:

Mission Øst er certificeret af Core  
Humanitarian Standard (CHS) og er 
medlem af CHS Alliance
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Børn er vores dyrebareste eje

Peter Drummond Smith 
Konstitueret generalsekretær 

Børn er vidunderlige. De 
kommer med liv og glæde, 
men også med skrig og 

skrål og søvnløse nætter.  
Vi glæder vi os over deres ud-
vikling. Men bekymrer os også 
om deres fremtid.  
 
Sådan må det være. For bør-
nene er vores dyrebareste eje. 
Børnene er vores fremtid, ja 
hele klodens.  
 
Desværre er det også børne-
ne, det går mest ud over, når 
krig og katastrofe rammer et 
land. Børnene er forsvarsløse 
og fuldstændigt afhængige af 
beskyttelse. Når mor eller far 
bliver dræbt, lemlæstet eller 
traumatiseret, står de alene 
tilbage. Livet går i stå. Og tunge 
tanker får frit løb. 
 

Under naturkatastrofer er bør-
nene også mest udsatte. Igen 
er de afhængige af forældrenes 
beskyttelse. Og når fødevare-
mangel tager kvælertag på en 
nation, er børnene de første, 
der lider af underernæring og 
risikerer sultedøden.  
 
Mission Øst yder hjælp til de 
mest udsatte familier i lande 
og områder præget af krig og 
katastrofe. I Libanon og Syrien 
uddeler vi fødevarepakker 
sammen med hygiejneartikler 
og rengøringsprodukter for at 
bremse coronasmitte.  
 
I Irak får børn og unge hjælp 
til at bearbejde traumer efter 
krig, indhente basale skolekund-
skaber og forberede sig på et 
almindeligt arbejde.  
 

I Tadsjikistan får børn med han-
dicap genoptræning, så de kan 
komme i skole sammen med 
andre børn.  
 
I Nepal, Afghanistan, Myanmar 
og Nordkorea får familierne 
hjælp til at forebygge katastro-
fer, opdyrke jorden og opbevare 
næringsrig mad til deres børn.  
 
I denne udgave af magasinet 
bringer vi børnene frem i ram-
pelyset. Det gør vi ved at sætte 
fokus på, hvordan vores arbejde 
for at fremme indfrielsen af FNs 
Verdensmål bidrager til trivsel, 
sundhed, velfærd og tryghed 
for børn i nogle af verdens mest 
krise-hærgede lande, hvor de er 
særligt udsatte. Det gør vi, fordi 
forpligtelsen over for de mest 
udsatte er vores særkende som 
hjælpeorganisation. Vi gør det 

også, fordi et mærkbart løft af 
børns trivsel, sundhed, velfærd 
og tryghed er selve lakmus-
prøven for, om de resultater, 
vi skaber, er bæredygtige: Det 
er dem, der er børn i dag, der 
tegner fremtiden i morgen.  
 
Tak fordi du vil være med!

Vi hjælper de mest udsatte familier, så forældre kan give deres børn en fremtid.  
For børnenes, for familiernes og for hele verdens skyld.
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Når lokummet brænder, er man ikke så heldigt stillet som beboer i 
Rodikot, en af de mest afsidesliggende landsbyer i Nepals i forvejen 
svært tilgængelige Humla-provins. Desværre brændte lokummerne i 
Rodikot en aften i starten af september: Et af landsbyens huse brød 
i brand, mens en kvinde lavede mad. Inden længe spredtes ilden 
med vinden til de øvrige af landsbyens letantændelige mudder- og 
træhuse og har efterladt 67 landsbybeboere uden mad, tøj og 
hjem, herunder 18 af de mest sårbare som småbørn, ældre og 
personer med handicap. Ofrene for branden bor lige nu i impro-
viserede telte eller hos familiemedlemmer, som i forvejen har for 
lidt plads og er hårdt økonomisk presset. I Mission Øst har vi været 
hurtigt ude med hjælp til brandofrene og deres familier. Grundet 
omfanget af de materielle skader, har vores lokale partnere leveret 
køkkenredskaber, værktøj, tøj, senge, teltduge, spande og sæbe, 
mens andre har leveret mad. Alt udstyret er købt lokalt for at støtte 
den lokale økonomi. 
Desværre er den triste hændelse et alt for hyppigt fænomen i 
Nepal: Madlavning indendørs i brandfarlige omgivelser er en risika-
bel affære, og det resulterer ofte i ildebrand. I de afsidesliggende 
bjergdistrikter har man ikke adgang til brandslukningsudstyr, og det 
tager timevis for redningsmandskab at nå frem til fods.

Landsby i flammer i Nepal
Madlavning indendørs i små letantændelige mudder- og træhuse er en brandfarlig affære i 
Nepals fattige bjergdistrikter. Det fik beboerne i landsbyen Rodikot for nylig at føle. Mission 
Øst hjælper brandofrene med udstyr.

Børn, der har mistet deres hjem under ildebranden, går rundt på murbrokkerne med en vanddunk.

Mission Øst og vores lokale partnere har leveret køkkenredskaber, værktøj, tøj, 
senge, teltduge, spande og sæbe og mad til ofrene for branden i den nepalesi-
ske landsby Rodikot. Alt udstyret er købt lokalt for at støtte den lokale økonomi.
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Familier får hjælp til at bekæmpe corona
Mission Øst arbejder på højtryk for at hjælpe så mange mennesker 
som muligt i Takhar- og Badakhshan-provinserne i det nordøstlige 
Afghanistan. 76.000 personer har netop modtaget hygiejneudstyr 
og oplysning om, hvordan man bedst beskytter sig mod COVID-19. 
Sæbe, vaskepulver og desinfektionsmiddel er fordelt til i alt 7.871 
familier – 57.458 personer i 19 landsbyer i Takhar-provinsen og til 
2.620 familier – i alt 19.126 personer – i Badakhshan-provinsen. 
Indsatsen er specifikt rettet mod særligt sårbare familier, som er ud-
satte på grund af handicap, alder eller diskrimination. De landsbyer 
prioriteres, som er i fare for naturkatastrofer eller har stor tilstrøm-
ning af mennesker, der er påvirket af konflikter eller naturkatastro-
fer. Sidstnævnte er særligt aktuelt i Argo- og Darayeem-distrikterne 
i Badakhshan-provinsen. Her er der en høj andel af mænd og 
drenge, som var rejst til Iran for at finde arbejde men, som på grund 
af corona, tvinges til at vende tilbage til deres landsbyer. 

Mission Øst har fordelt sæbe, vaskepulver og desinfektionsmiddel til omkring 
10.000 familier – knapt 80.000 personer i de ydre provinser af Afghanistan, 
Takhar og Badakhshan.

Reparation af ødelagte 
vandsystemer i Sinjar

Netværk effektiviserer 
hjælpearbejdet

I sommer afsluttede Mission Øst reparationen af vandsystemer, der 
betjener mere end 1.052 kvinder, mænd, piger og drenge i lands-
byerne Tepa og Nesrya nær Sinjar. Reparation af vandforsyningen, 
boliger og bygninger blev iværksat efter de blev beskadiget under 
konflikten på Sinjar, og mange tusinde mennesker flygtede fra om-
rådet. Nu hjælper Mission Øst den tilbagevendende befolkning med 
at genopbygge deres liv, og her er adgangen til rent vand og sanitet 
essentiel. De sårbare befolkningsgrupper, der bor i landsbyerne, er 
garanteret sikker og bæredygtig adgang til tilstrækkelige mængder 
vand til drikke, madlavning, husholdning og personlige hygiejne-
formål. Mission Øst arbejder med reparationer af vand-nettet for 
at reducere risikoen for sygdomme forårsaget af beskidt vand og 
forbedrer hygiejnen, blandt de mest sårbare af den tilbagevend-
te befolkning i Sinjar, som ikke bliver nået af andre humanitære 
aktører.

Samarbejde mellem både lokale og internationale hjælpeorganisa-
tioner sikrer, at Mission Østs ekspertise inden for vand, sanitet og 
hygiejne kommer flest mennesker til gavn. Først og fremmest lokale 
hjælpeorganisationer, som er på pletten og har både kendskab til 
og tillid blandt lokalbefolkningen. Dernæst samarbejder vi med FN, 
som koordinerer såkaldte klynger med forskellige hjælpeorganisa-
tioner. Derved kan vi bidrage med vores ekspertise inden for vand-
systemer, sanitet og hygiejne, mens andre bidrager med fx sund-
hedsydelser og fødevarehjælp. Derudover indgår Mission Øst i flere 
netværk af internationale hjælpeorganisationer. Et af disse netværk 
er EU-Cord, der består af 24 europæiske hjælpeorganisationer, som 
samarbejder med over 1.000 lokale organisationer om at bekæmpe 
fattigdom, forskelsbehandling og marginalisering.  Mission Øst er 
også med i netværket Integral Alliance, der arbejder i flere end 85 
lande med flere end 1100 projekter årligt. 
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FNs Verdensmål i børnehøjde
Mission Øst hjælper de allermest sårbare. Derfor har børn en central plads i vores arbejde for  
at nå verdensmålene inden 2030.

Af Ulla Saunte
Foto: Mission Øst

I denne udgave af magasinet 
bringer vi børnene frem i 
rampelyset. Vi gør status 

over, hvordan vores arbejde for 
at fremme indfrielsen af FNs 
Verdensmål bidrager til trivsel, 
sundhed, velfærd og tryghed 
for børn i nogle af verdens mest 
krisehærgede lande, hvor de er 
særligt udsatte. Det gør vi, fordi 
forpligtelsen over for de mest 

udsatte er vores særkende som 
hjælpeorganisation. Vi gør det 
også, fordi et mærkbart løft af 
børns trivsel, sundhed, velfærd 
og tryghed er selve lakmus-
prøven for, om de resultater, vi 
skaber, er bæredygtige:  
Det er dem, der er børn i dag, 
der tegner fremtiden i morgen. 
Det er dem, der skal løfte og 
videreføre arbejdet om få år; hvis 

de ikke har væsentligt forbed-
rede forudsætninger for det, er 
vi ikke kommet meget længere. 
Så vil 2030-dagsordenen vise 
sig at være en tom milepæl. 
Især når man tager væksten i 
antallet af børn på verdensplan 
i betragtning. Ud af de i alt 17 
Verdensmål, laver vi følgende 
punktnedslag med børnene som 
prisme og målestok: Verdensmål 

1, 2, 3, 4 og 6. De enkelte artikler 
vil omhandle vores arbejde inden 
for et specifikt verdensmål med 
fokus på børn.  
 
Hér giver vi dig et foreløbigt 
opsummerende overblik over, 
hvordan vores arbejde inden for 
hvert af de fem udvalgte ver-
densmål, kommer børn til gode:
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Verdensmål #1: Afskaf fattigdom!
Alle vores aktiviteter har som mål at afskaffe fattigdom – direkte eller indirekte. Det kommer børnene til 
gode, når vi laver indsatser direkte målrettet familier, som vi især har gjort det med vores corona-hjælp, 
eller når vi hjælper forældre til at (gen)opbygge deres indtjeningsgrundlag og selvforsørgelsespotentiale. 
Når forældrene tjener penge og bringer mad på bordet, kan børnene komme i skole. Det ruster børnene 
til at klare sig selv i fremtiden og undgå at blive sendt ud i børnearbejde eller andre kortsigtede løsnin-
ger, der holder dem fanget i fattigdom fra en alt for tidlig alder. Alene i 2019 hjalp vi 33.160 af verdens 
allerfattigste mennesker med at blive selvforsørgende. En af dem er Hikmatullah i Afghanistan. Han er i 
dag blevet kommerciel biavler og kan nu forsørge hele sin familie. For Hikmatullahs børn, er det første 
skridt på vejen ud af ekstrem fattigdom og for hans pigers vedkommende: ud af børneægteskab.

Verdensmål #2: Udryd sult!
To af Mission Østs centrale indsatsområder er ”fødevaresikkerhed” og ”modstandsdygtighed over for 
katastrofer” - herunder naturkatastrofer og klimaforandringer, som påvirker fødevaresikkerheden. Når vi 
hjælper familier med at forbedre adgangen til mad (f.eks. via forøget høstudbytte), er vi samtidig med til 
at sikre mad på bordet til børnene. Tilstrækkelig med næring er afgørende for børns vækst, sundhed og 
læringskapacitet. I akutte situationer leverer vi derfor direkte fødevarehjælp til børn igennem vores mad-
uddelingsprogrammer. Det har vi løbende gjort i børnehaver og vuggestuer i Nordkorea, i udvalgte skoler 
i det krigshærgede Syrien - og senest har vi delt mad ud til sårbare familier i Libanon under corona-ned-
lukningen for at sikre at børn, der ikke længere kan komme i skole, stadig får mad hver dag. 

Verdensmål #3: Sundhed og trivsel! 
Med Verdensmål #3 er det ambitionen at øge den almene helbredstilstand og menneskers psykiske 
såvel som fysiske trivselsniveau i alle aldre. Selvom vi i Mission Øst ikke leverer medicin eller lægehjælp, 
bidrager vi til dette verdensmål med præventive indsatser, især i børnehøjde: I Irak, Afghanistan, Myan-
mar, Syrien, Nepal, Tadjikistan og Libanon underviser vi børn i god hygiejne for at mindske forekomsten 
af vandbårne sygdomme blandt børn. I Irak har vi børnecentre, hvor vi tilbyder psykosocial støtte til børn 
med traumer, ligesom vi tilbyder pædagogisk støtte, undervisning og ophold til børn, der lever på gaden. 
I Tajikistan, Nepal og Armenien arbejder for vi mere inklusion og accept af børn med handicap i skolesy-
stemet. I Myanmar hjælper vi familier på landet til at skifte til en mere næringsholdig diæt, så ikke mindst 
børnene får de livsvigtige mineraler og vitaminer, de har brug for. 

Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse! 
Udover at højne kvalitetsniveauet i uddannelsessystemet, handler dette verdensmål i lige så høj grad om 
at sørge for, at alle har lige adgang til uddannelsesmuligheder. Det er bl.a. arbejdet for at nå dette mål, 
der gør, at Mission Øst fortsat er til stede i lande som Armenien og Tadjikistan, hvor få andre hjælpeorga-
nisationer er til stede. I Armenien har vi således haft stor succes med at introducere en landsdækkende 
model for inklusion af børn med handicap i skolerne. Når man har en uddannelse, har man større chance 
for social integration i samfundet efterfølgende. I Nepal har vi tilsvarende, igennem flere år, støttet skoler 
for børn med handicap og støtter civilsamfundsorganisationer, der kæmper for adgang til de almindeli-
ge skoler for børn med handicap. I Libanon tilbyder vi på vores lokale centre undervisning til syriske og 
palæstinensiske flygtningebørn, som ellers ikke kommer i skole eller udsættes for diskrimination.

Verdensmål #6: Rent vand og sanitet!
Oplysningskampagner om god hygiejne og byggeri af latriner, vandforsyningssystemer, kloakering og 
installation af vandpumper hører til Mission Østs spidskompetencer og udgør en betragtelig del af vores 
programaktivitet i lande som Afghanistan, Irak og Tadjikistan. Det kommer særligt børn til gode, idet de 
er særligt sårbare over for vandbårne sygdomme, infektioner og langt oftere end voksne risikerer at dø 
af diarré. Erfaringer viser, at børnedødeligheden reduceres kraftigt, når en landsby får adgang til rent 
vand, kloakering og latriner og lokalbefolkningen lærer, hvordan installationerne repareres og vedlige-
holdes. Desuden virker latriner og stabil adgang til rent vand positivt ind på kønsbalancen i samfundet 
og mindsker risikoen for overgreb mod piger: pigerne slipper for det daglige slid, der ligger i at gå langt 
efter vand ved floder, og de kan gå på toilettet uden at stille sig selv til skue for landsbyens drenge og 
mænd. 
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Af Ulla Saunte
Foto: Mission Øst

Fem år efter Verdensmålene blev vedtaget, gør politikere og 
humanitære organisationer som Mission Øst status.

Mission Øst og  
Verdensmålene
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FN’s 17 Verdensmål er 
igennem de seneste to-tre 
år slået igennem som en 

fælles udviklingspolitisk referen-
ceramme såvel på den interna-
tionale scene som i Danmark. 
Diverse ministre ses hyppigt med 
det lille farvestrålende stribede 
verdensmålshjul på kjolen eller 
jakken og stadigt flere skoler 
sætter Verdensmålene på skole-
skemaet. Ja, nogle danske unge 
har sågar en tatovering af deres 
”yndlings-verdensmål”.  
 
Verdensmålene er i det hele 
taget en global agenda, der 
får stadigt mere bred appel 
på tværs af aldersgrupper og 
brancher og af mange opfattes 
som en garant for mere målret-
tet, koordineret og forpligtende 
handling på de områder, der har 
betydning for både menneske-
hedens og planetens fremtid. 
 
D. 25. september var det Ver-
densmålenes femårs fødselsdag. 
Det gav verden over politikere og 
humanitære aktører anledning til 
at gøre status, ikke mindst også 
os selv i Mission Øst:  
Hvor langt er vi nået? Hvor langt 
er der igen? Er der behov for at 
sadle om for at komme hurtigere 
i mål? Gør vi nok? Kan vi gøre 
det bedre? Hvad er udfordringer-
ne og mulighederne de næste 10 
år inden fristen udløber i 2030? 
 
VERDENSMÅLENE FORPLIGTER 
OG MOTIVERER OS 
I Mission Øst brugte vi samtidig 
anledningen til at præcisere 
og konkretisere over for vores 
støtter og partnere, hvordan 
og i hvilket omfang vores eget 
arbejde flugter med verdensmå-
lene og til at offentliggøre 
resultaterne fra det seneste år – 
verdensmål for verdensmål, land 
for land. Det har vi gjort for at 
vise, at vi systematisk forpligter 
os selv på verdensmålsdagsorde-
nen. Det gjorde vi faktisk allerede 
i årtier inden Verdensmålene så 

dagens lys. Netop derfor ligger 
det os på sinde at understrege, 
at Verdensmålene for os ikke 
bare er ny ”pæn indpakning” og 
kulørte klistermærker, der skal 
tjene som løftestang for diverse 
markedsføringstiltag.  
 
For os sætter Verdensmålene en 
standard, i forhold til hvilken, vi 
måler kvaliteten og relevansen af 
vores arbejde, og som motiverer 
både bestyrelse, medarbejdere 
og partnere til at evaluere vores 

indsatser løbende. Fordi vi alle 
brænder for én ting:  
At nå i mål sammen med resten 
af verden i 2030. Verdensmå-
lene tilskynder os til at gøre 
tingene bedre og hurtigere 
og til at vurdere vores arbejde 
med kritiske øjne. Nogle gange 
arbejder vi bedre under pres 
og nogle gange hjælper det, at 
der er en tidsfrist, der ikke står 
til at ændre. Kulminationen på 
disse formidlingsbestræbelser 
er oprettelsen af en hjemme-

side, hvor alle kan følge med i, 
hvordan vores arbejde bidrager 
til indfrielsen af Verdensmålene 
land for land, projekt for projekt, 
verdensmål for verdensmål.  
 
Læs mere på  
www.missioneast.org/missi-
on-øst-og-verdensmålene
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Af Ulla Saunte
Foto: Mission Øst

I Syrien er en hel generation af børn i fare for at få varige mén af kronisk sult

Syrien er et nøgle-eksempel 
på denne bekymrende ud-
vikling. Det rammer især de 

syriske børn. Således er antallet 
af børn i det krigsplagede Syrien, 
der ikke får tilstrækkeligt med 
mad, vokset til næsten det dob-
belte på rekordtid. Alene siden 
foråret er der kommet 700.000 
flere sultende syriske børn til, vi-
ser tal fra FN’s fødevareprogram. 
I dag er der i alt 4,6 millioner sy-
riske børn, der ikke får mad nok. 
Når det kan gå så galt så hurtigt, 
skyldes det kombinationen af 
især tre kriser:  
Den økonomiske krise i hele 

regionen, den vedvarende krig, 
som fortsat raser på tiende år, 
og corona-krisen.  
Symptomerne er velkendte, når 
børn gennem længere tid ikke 
får den næring, de har behov for: 
 
• De holder op med at vokse 
og hæmmes i deres fysiske og 
mentale udvikling  
 
• De bliver langt mere modtageli-
ge over for sygdomme 
 
• Deres evne til at koncentre-
re sig og tilegne sig ny viden 
svækkes 

Spotlight på Syriens børn
Syriske flygtningebørn modtager frugt på et lokalt center i Libanon. Børnene har behov for frugt og grønt for ikke at blive fejlernærede.

VERDENSMÅL #2 DREJER SIG OM- 
UDRYD SULT! 
Indtil 2015 gik det den rigtige vej: Antallet 
af mennesker, som sulter eller er kronisk 
underernærede, var endelig på vej til at 
mindskes. Siden da har sult-kurven bevæget 

sig i opadgående retning og i dag vurderer FN, at andelen af 
mennesker, der sulter på verdensplan, udgør ca. 8,9 procent af 
jordens befolkning. Det betyder, at der i 2030 forventes at være 
840 millioner mennesker, der sulter. Det skyldes især vedvaren-
de konflikter, økonomisk afmatning, klimaforandringer og ikke 
mindst den verdensomspændende corona-epidemi, som har 
taget brødet ud af munden på dem, der i forvejen befinder sig 
på et eksistensminimum. Det gælder i særdeleshed i de lande, 
hvor Mission Øst arbejder.
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En hel generation af syriske børn 
ender med at få varige mén som 
følge af, at deres forældre ikke 
formår at skaffe mad nok i den 
aktuelle situation. Blandt alle de 
millioner af syriske børn, der sul-
ter lige nu, er særligt én gruppe 
i farezonen: børn, der er på flugt 
fra krigen og lever som internt 
fordrevne uden nogen form for 
beskyttelse. 
 
SÅDAN SØRGER MISSION ØST 
FOR MAD TIL SULTENDE SYRI-
SKE BØRN 
Det er en af årsagerne til, at Mis-
sion Øst i efteråret 2019 valgte 
at indlede et omfattende og 
mangefacetteret hjælpeprogram 
i Syrien og Libanon med særligt 
skræddersyet hjælp til internt 
fordrevne syriske børn og deres 
familier i Aleppo, Homs og Da-
maskus og syriske flygtningebørn 
og deres familier i byerne Aley, 
Batroun og Hawija i Libanon.  
 
I Syrien er børnene vores første 
prioritet. Således igangsatte 
vi som noget af det første et 
storstilet maduddelingsprogram, 
hvor vi sørgede for, at børn 
på udvalgte skoler fik daglige 
madrationer. I Syrien får de 
fleste børn kun mad, når de er i 
skole, men når hverken skolerne 
eller forældrene har råd til mad, 
er børnenes indlæring truet. 
Hjælpen viste hurtigt resultater, 
men så kom corona, regeringen 
lukkede landet ned og skolerne 
måtte lukke. 
 
OMLÆGNING AF HJÆLPEN 
FØLGER BØRNENE OG DERES 
FAMILIER 
I Mission Øst omlagde vi derfor 
vores hjælp, for at sikre at syriske 
børn stadig fik og stadig får 
mad. Siden marts i år har vores 
partnere og lokale medarbejdere 
således uddelt kasser med mad 
direkte til internt fordrevne fami-
lier i Syrien og syriske flygtnin-
gefamilier i Libanon. Det er lige 
præcis den form for hjælp, der 

holder børnene over sultegræn-
sen og letter en smule af det 
pres, der hviler på forældrenes 
skuldre.  
 
AT SIKRE BØRN MOD SULT 
KRÆVER ØGET FØDEVARE- 
SIKKERHED LOKALT 
Humanitær hjælp i form af 
maduddeling redder liv og sikrer 
børns trivsel i en akut nødsituati-
on som den, der lige nu påvirker 
millioner af børn i både Libanon 
og Syrien. Ikke desto mindre er 
det symptom-behandling, som 
ikke kan stå alene. Hvis antallet 
af sultne børn i Libanon og 
Syrien, skal nedbringes kræver 
det på længere sigt, at land-
brugsproduktionen i især Syrien 
reetableres for at øge og sikre 
adgangen til fødevarer lokalt 
og mindske afhængigheden af 
fødevarehjælp udefra.  
 
Den langvarige krig i Syrien har 
lammet landbruget. Derfor har 
Mission Øst taget initiativ til et 
bevillings-program, der yder 
lån til landmænd, der er vendt 
tilbage til deres hjemegn, så de 
kan erstatte det landbrugsma-
teriel, der er blevet beskadiget 
under krigen, og genopbygge de 
dyrkningsarealer, der har ligget 
øde hen i årevis. Med initiativer 
som dette stræber vi efter at 
sikre, at børn som Suhairs piger 
ikke skal være afhængige af 
andres hjælp for at gå mætte i 
seng hver aften. 
 
SUHAIR 
Suhair har boet sammen med sin 
familie i Bourj Al Barajneh-lejren 
siden de flygtede fra kamphand-
lingerne i Aleppo for over seks år 
siden. Takket være den beskedne 
indkomst, som Suhair’s mand tje-
ner ved at gå til hånde, når der 
er brug for reparationer i lejren, 
har familien tag over hovedet. 
Mad, derimod, er der knap råd 
til, nu hvor alting er blevet dyrere 
på grund af devalueringen af det 
libanesiske pund, siger Suhair: 

”I stedet for at købe mælk til 
børnene, køber jeg kun olie og 
kartofler, bare for at give dem 
fyld i maven. Frugt og grøntsa-
ger rækker vores penge ikke til 
at købe. Nogle gange spørger 
mine to piger på 3 og 4 år om de 
må få en banan eller noget slik. 
Jeg siger altid: ”Ja, i morgen eller 
næste uge”, for jeg kan ikke få 
mig selv til at sige til dem, at vi 
ikke har råd til mad.” 
 
Suhair sender derfor sine to 
små piger hen i den børnehave i 

lejren, hvor Mission Østs partner, 
Tabitha, hjælper med at dele 
mad ud, der sikrer flygtningebør-
nene i lejren en næringsholdig 
diæt med frugt, grøntsager og 
proteinholdige madvarer. Suhairs 
4-årige datter smiler genert og 
siger: ”Jeg elsker æbler og brød 
med ost” 
 
Læs mere på: 
www.missioneast.org/stop-sult

Syriske Suhair i Bourj Al Barajneh-lejren i Libanon med sine 3 små piger på 1, 
5, 3 og 4 år. Hun har ikke råd til at give dem frugt og grøntsager. I stedet er 
hun tvunget til at ”fylde” deres maver med olie og kartofler. Men nu får alle 
pigerne supplerende kost med høj næringsværdi i en af lejrens børnehaver, 
hvor Mission Østs partner, Tabitha, deler mad ud til syriske og palæstinensiske 
flygtningebørn.

FAKTA: I 2019 
 
• forbedrede vi fødevaresikkerheden for 15.889 mennesker,     
   blandt dem børn. 
• delte vi nødhjælp (herunder mad) ud til 78181 mennesker 
   blandt dem børn.
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Af Svend Løbner
Foto: Mission Øst

Fra selvmordstanker  
til børneomsorg 
Itab og hendes lille søn blev taget til fange 
og pint af Islamisk Stat. Efter befrielsen led 
hun stadig af depression. Men nu får hun 
psykisk førstehjælp, er faldet til ro og føler 
sig tryg. Mission Øst har netop åbnet sit andet 
samfundscenter i Sinjar.

VERDENSMÅL #3:  
SUNDHED OG TRIVSEL 
Der er sket store fremskridt siden verdens-
målene blev vedtaget i 2015 – specielt inden 
for verdensmål 3, hvor der er opnået histor-
iske resultater i reduktion af børnedødelighed, 

i forbedring af mødres sundhed og i bekæmpelsen sygdomme. 
På trods af de utrolige fremskridt dør der årligt mere end 6 
millioner børn, før de fylder fem år. 16.000 børn dør hver dag 
på grund mæslinger og tuberkulose, som kunne være forhin-
dret. Hver dag dør hundredvis af kvinder under graviditet eller 
på grund af fødselsrelaterede komplikationer. Disse dødsfald kan 
undgås gennem bedre forebyggelse og behandling, uddannelse, 
immuniseringskampagner og seksuel og reproduktiv sundhed. 
Verdensmål #3 - Sundt liv og trivsel - indgår i udviklingsdagsor-
denen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. I Mission Øst 
arbejder vi også med Verdensmål #3 som en integreret tilgang 
til vores arbejde på tværs af de forskellige mål. Bl.a. i Irak.

Mission Østs i alt seks samfundscentre i Irak er igen åbne, så de kan hjælpe 
de sårbare kvinder og børn med undervisning, oplysning og rådgivning. 
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I tab på 29 år bor i Sinjar 
sammen med sin syvårige søn. 
Hun er som så mange andre 

yezidier vendt tilbage til Sinjar, 
efter Islamisk Stat besatte byen 
i august 2014 og tog hende, 
hendes søn, hendes mand og 
andre familiemedlemmer til 
fange. IS-krigerne udsatte hende 
for grov vold, og hun blev slået, 
pint og udsultet.   
 
Efter at være blevet holdt fanget 
i to år, blev hun og hendes søn 
endelig befriet; men hendes 
mand er stadig savnet, og hans 
opholdssted er ukendt. Itab bor 
nu sammen med sin mands 
familie under ringe forhold. 
 
Selvom hun og hendes søn nu 
er i sikkerhed, plager traumet 
fra hendes oplevelse hende 
stadig, og hun er stresset efter 
sin mands forsvinden Hun var 
ramt af alvorlig depression og 
selvmordstanker, da Mission Øst 
mødte hende.  
 
KAN NU TAGE SIG AF SIT BARN 
En sagsbehandler fra Mission Øst 
begyndte at se Itab regelmæs-
sigt og gav hende rådgivning 
og psykisk førstehjælp gennem 
såkaldt psykosocial støtte. Hun 
arbejdede sammen med Itab om 
at løsne sig fra negative tanker 
og finde håb for fremtiden. 
Sagsbehandleren inviterede 
endda Itab med i et af Mission 
Østs levebrødsprogrammer, som 
giver Itab jobtræning og hjælp til 
at starte egen lille virksomhed. 
Alt dette har nu fået hende til at 
genvinde en vis tillid til sig selv 
og til livet.  
”Jeg føler mig mere rolig nu, er 
mere tryg og synes også, jeg er 
blevet bedre til at tage mig af 
min søn,” siger hun.  
 
Itab bliver nu fulgt af Mission 
Østs nyoprettede samfundscen-
ter i Sinjar by. Her får kvinderne 
sammen med børn og teen-
agere hjælp til at bearbejde 

krigstraumer og træning i både 
sprog, matematik og forskellige 
livsfærdigheder. Centret er nr. 2 
i yezidiernes store hovedby ved 
siden af centret i Khanasor, som 
også lige er blevet renoveret.  
 
Mission Øst sørger også for 
transport hver dag, så de mest 
sårbare børn og unge fra de 
omkringliggende landsbyer kan 
komme på centrene. 
 
RÅDGIVNING VIA WHATSAPP-
På grund af COVID-19 har Mission 
Østs i alt seks samfundscentre i 
Irak været lukket i flere måneder, 
og oplysning og rådgivning er 
foregået via telefon og sociale 
medietjenester som Messenger 
og WhatsApp.  
 
En af de kvinder, der har fået 
gavn af rådgivningen er 36-årige 
Jihan, som før var helt overvæl-
det af frygt for coronavirus. Hun 
lukkede sig inde på sit værelse 
og blev fuldstændigt ædt op af 
angst og depression.  
”De negative tanker overvældede 
mig, fordi jeg helt ærligt ikke 
anede noget om denne virus og 
ikke vidste, hvad jeg skulle stille 
op,” fortæller hun. ”Efter Mission 
Østs online kursus i coronaop-
lysning begyndte jeg at føle en 
positiv energi, og min tilstand 
blev forbedret.”  
Gennem kurset lærte Jihan, hvor-
dan hun kunne forhindre spred-
ning af virus, desinficere sit hus, 
vaske sine hænder ordentligt 
og i det hele taget passe på sig 
selv og øge sit velbefindende. Nu 
bruger Jihan sin hjemmetid på at 
udvikle sine kreative færdigheder 
og udforske sine interesser. Hun 
er blandt andet ved at lære at 
spille et instrument.    
 
CENTRE ÅBNER UNDER  
SKRAPPE CORONA- 
INSTRUKTIONER 
Mission Østs samfundscentre 
i Irak fungerer nu igen - under 
skrappe coronarestriktioner. 

I Sinjars to centre får børn, 
teenagere, kvinder og nu også 
unge mænd mulighed for 
undervisning og jobtræning. 
Mænd op til 24 års-alderen er 
nu inkluderet i målgruppen efter 
ønske fra lokalbefolkningen. Alle 
deltagere modtager psykosocial 

FAKTA:  
Mission Øst har arbejdet i Sinjar siden 2015, hvor man oprettede 
et samfundscenter i bydelen Khansor i den sydlige del af Sinjar 
by. Nu er der også oprettet et samfundscenter i byens centrum. 
Trods corona har følgende modtaget hjælp siden marts: 

 • 15 børn og unge har modtaget psykosocial støtte,   
   otte drenge og 7 piger.
 • 15 kvinder og 40 unge, fem drenge og 35 piger,  
    deltog i tre såkaldte beskyttelsesgrupper. 
 • 40 voldsramte piger og kvinder har modtaget hjælp  
    og rådgivning af særligt uddannede sagsbehandlere.
 • 130 kvinder, piger, mænd og drenge har deltaget i  
    oplysningsaktiviteter.

støtte i samtalegrupper og bliver 
samtidig undervist i engelsk. I 
Khanasor er der også oprettet 
tre grupper, hvor deltagerne får 
undervisning i, hvordan de be-
skytter deres børn og medvirker 
til samhørighed i samfundet. 

Mission Østs samfundscentre i Irak fungerer igen - men under skrappe 
coronarestriktioner. 
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Af Svend Løbner

Mission Øst i Tadsjikistan genoptager 
lobbyarbejdet for børn med handicap.  
Opretter forældreforeninger, som kan tale 
børnenes sag over for myndighederne.

Kapacitetsopbygning. Ordet 
siger umiddelbart ikke så 
meget, men virkeligheden 

bag ordet betyder en verden til 
forskel for fattige familier i nogle 
af verdens afsidesliggende egne.   
 
Det kan Dilorom Ashurova skrive 
under på. Som Mission Østs pro-
gramchef i den tidligere sovjet- 
republik, Tadsjikistan, er hun nu 
i fuld gang med et projekt, der 

Drøm for Tadsjikistan:  

Et rehabiliteringscenter  
i hver kommune

skal styrke forældre til børn med 
handicap, så de kan organisere 
sig og kræve deres børns ret 
til støtte og skolegang over for 
myndighederne.
 
HJÆLP TIL BØRN  
MED HANDICAP 
Som mange lande har Tadsji-
kistan været nødt til at afveje 
de løbende risici, som COVID-19 
medfører. Det gælder blandt 

Af Svend Løbner
Foto: Mission Øst

VERDENSMÅL #4:  
SIKRE LIGE ADGANG TIL UDDAN-
NELSE OG MULIGHEDER FOR 
LIVSLANG LÆRING 
Uddannelse er en af de mest kraftfulde og 
gennemprøvede motorer for en bæredygtig 

udvikling, erfarer FN, der siden 2000 har set enorme fremskridt 
i verdens fattigste lande, hvor flere børn indskrives i skolerne 
og færre dropper ud. Det betyder, at der både er en stigning 
af børn, der lærer at læse, og at flere piger kommer i skole nu 
end nogensinde. Dog er der store udfordringer i lande, hvor 
fattigdom, krig og kriser forhindrer børnene i skolegang. Specielt 
for de udsatte befolkningsgrupper og børn med handicap, hvor 
skolegang er essentiel for at komme ud af fattigdom. Mission 
Øst arbejder netop med at styrke inklusion af børn med handi-
cap gennem bl.a. uddannelsesmuligheder og fortalervirksomhed 
i Tadsjikistan.

Hundreder af børn med handicap er garanteret fysio- og ergoterapi på lokale centre, hvor Mission Øst har leveret udstyr og oplært personalet. 
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andet behovet for at genoptage 
uddannelse og andre vigtige 
tjenester. Så skoler er genåb-
net og har tilpasset sig ved at 
undervise i små grupper. Også 
rehabiliteringscentrene er i fuld 
gang under nøje overholdelse af 
coronarestriktioner.   
”Vi kan nu begynde at genop-
tage arbejdet med at inkludere 
børn med handicap i skole og 
samfund,” fortæller Dilorom 
Ashurova, og fortsætter: 
”Mission Øst driver fortaler- og 
genoptræningsprogrammer for 
personer med handicap sammen 
med tadsjikiske organisatio-
ner. Hundreder af børn med 
handicap er garanteret fysio- og 
ergoterapi på lokale centre, hvor 
Mission Øst har leveret udstyr og 
oplært personalet.” 
 
BØRN MED HANDICAP  
FÅR EN STEMME 
Dilorom Ashurova fortæller, 
at Mission Øst lige nu støtter 
forældre til børn med handicap 
i at tale deres sag på nationalt 
niveau.  
”Vi opbygger deres kapacitet fra 
bunden af, så de bliver rustet til 
at tale børnenes sag og kæmpe 
for deres rettigheder. Vi vil give 
dem en stemme, som bliver hørt 
af offentlige myndigheder.” 
 
Hvordan gør I det helt konkret? 
”Vi hjælper forældre til børn 
med handicap med at danne 
forældrestøttegrupper og lokale 
foreninger for familier med børn, 
som har et handicap. Gruppele-
der og nøglepersoner kommer 
på vores kursus, hvor en advokat 
underviser om de samfundsydel-
ser, som børn med handicap har 
ret til.”  
”Vi inviterer forældreforeninger, 
som allerede kører, til at komme 
og fortælle om deres erfaringer. 
Det vil blandt andet være en for-
ening, som Mission Øst tidligere 
har startet, og som nu lobbyer 
sammen med andre foreninger 
for børns rettigheder.” 

LÆRER FORÆLDRE AT  
ORGANISERE SIG 
På grund af coronarestriktioner 
kan Dilorom og hendes undervi-
sere kun mødes med 10-15 kursi-
ster ad gangen. Resten under-
vises online to timer ad gangen. 
Kursisterne opfordres derefter til 
at besøge de forældreforeninger, 
som allerede fungerer og lære af 
deres erfaringer.   
 
Derefter hjælper Mission Øst 
med at oprette forældreforenin-
ger med bestyrelse, formand, 
næstformand, kasserer osv. 
Foreningsvedtægter er godkendt 
af de tadsjikiske myndigheder 
og hver forældreforening bliver 
registreret hos Justitsministeriet.  
”Nu kan foreningerne begynde 
deres arbejde. Imens træner 
vi dem i ledelse, facilitering, 
kommunikation, ansøgningspro-
cedurer osv. Og for at de kan få 
indflydelse på nationalt niveau, 
knytter vi dem til lignende 
foreninger og netværk,” fortæller 
Dilorom Ashurova. 
 
DRØM: ET REHABILITERINGS-
CENTER I HVER KOMMUNE 
”Vores drøm er, at der i hvert 
område, hvor vi arbejder, vil 
være en stærk forældreforening, 
som kan løfte deres stemme på 
vegne af deres børn med han-
dicap. Vi taler om meget fattige 
familier. Det kan være, de har 
brug for en kørestol, eller måske 
kan de ikke komme i skole på 
grund af forskellige forhindrin-
ger, eller måske har forældrene 
ingen anelse om, at der findes 
rehabiliteringscentre. Og mange 
ved ikke, at de faktisk har ret 
til understøttelse, når de har et 
barn med handicap.”  
 
Der er meget at tage fat på, 
men som forældrene kun kan 
gøre noget ved, når de er klar 
over deres rettigheder. Men når 
de kender dem, kan de gå til 
myndighederne og oplyse, hvilke 
støttekategorier, deres børn er i, 

og kræve deres ret. De ved nu, 
hvor de skal henvende sig for 
at få hjælpemidler, og de kan 
lægge pres på politikerne, så 
de sørger for, at skolerne bliver 
handicapvenlige.  
 
Forældreforeningerne kan også 
kaste sig ud i særlige projekter, 
fortæller Dilorom Ashurova:  
”Lige nu har vi rehabiliterings-
centre i regionerne, men hvorfor 

skulle hver kommune ikke have 
sit eget rehabiliteringscenter? 
Nu kan de skrive ansøgninger til 
donorer, implementere, følge op, 
lave regnskab og afrapportere. 
Det er det, kapacitetsopbyg-
ningen handler om,” slutter hun. 
 
Aktiviteterne i denne artikel er CISU-
støttede. CISU står for Civilsamfund i 
Udvikling.

Mission Øst støtter lige nu  forældre til børn med handicap i at tale deres 
sag på nationalt niveau i Tadsjikistan.
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Så længe kvinder ikke 
tjener deres egne 
penge, forbliver de 
sårbare. Kvindelige 
entreprenører baner 
vejen for yezidi-
kvinders ligestilling 
og selvtillid i Sinjar. 

Parfume dufter nok ikke 
for alle af ”frihed” og 
”ligestilling”. Det gør det til 

gengæld for Rana, som snart er 
klar til at invitere kunder inden 
for i sin nye parfume-butik i 
Sinjar, Irak.  
 
Rana blev med sine to sønner 
og syv døtre taget til fange af 
ISIS under det brutale og blodige 
angreb på Sinjar i 2014, som FN i 
dag anerkender som et regulært 
folkemord: tusinder og atter tu-
sinder af yezidier blev slået ihjel, 
bortført, voldtaget, slavegjort 
og i det hele taget udsat for 
umenneskelige overgreb. Rana 
og hendes ni børn blev holdt 
til fange i seks måneder indtil 
Rana blev ført til Syrien, hvor 
hun, uden at vide hvad der var 
blevet af hendes børn, blev holdt 
fanget i en tunnel under jorden: 

”Vi sultede og tørstede og så 
ikke solen i syv måneder. Vi var 
fanget under jorden.” fortæller 
Rana, for hvem det endelig 
lykkedes at flygte.  
 
NU ER DET KVINDERNE, SOM 
SKAL FORSØRGE FAMILIERNE  
I dag er Rana tilbage i Sinjar med 
fem af sine børn. Fire af børnene 
er stadig meldt savnede, og 
Rana ved ikke, om de stadig 
befinder sig i ISIS’ fangenskab. 
Hun har ingen information om 
dem. Ranas mand har været 
igennem flere hospitalsoperati-
oner, så han er ude af stand til 
at arbejde og sikre familien mad 
på bordet. Derfor er forsørger-
byrden tilfaldet Rana, sådan 
som det er tilfældet for adskillige 
andre kvinder i Sinjar, der har 
mistet mænd og sønner (de 
traditionelle forsørgere i Irak) 
eller hvis mænd og sønner er 
blevet uarbejdsdygtige under 
ISIS’ belejring.  
 
Udfordringen for kvinder som 
Rana er imidlertid, at de ikke har 
de fornødne færdigheder til at 
etablere et indtjeningsgrundlag 
uden for hjemmet. De har aldrig 
fået en uddannelse og har ingen 
erfaring med at tjene penge. 
Dertil kommer, at infrastruk-

Af Ulla Saunte
Foto: Mission Øst

turen og serviceudbuddet er 
så medtaget efter ISIS’ angreb 
og belejring, at der knap er et 
marked at tjene penge på. 
 
TRÆNING I ENTREPRENØR-
SKAB FOR KVINDER 
Derfor er Rana nu en af de 57 
udvalgte yezidi-kvinder, der hen 
over sommeren og efteråret 
har deltaget i et omfattende 
erhvervstræningsforløb, som 
Mission Øst, i samarbejde med 
IOM (International Organisation 
of Immigration) og Nadia’s Intiti-
ative, tilbyder kvinder som Rana, 
der har været udsat for ISIS’ vold 
og overgreb, og nu er blevet 
eneforsørgere med ansvar for at 
sikre familiens overlevelse.  
 
Træningsforløbet består af flere 
moduler, som tilsammen klæder 
kvinderne på til en rolle som 
entreprenører. Kvinderne lærer, 
hvordan man starter og driver en 
virksomhed og får undervisning 
i markedsanalyse, bogholderi, 
salg og marketing. Dernæst 
har kvinderne fået til opgave 
at lave en forretningsplan med 
udgangspunkt i de ideer, de 
selv mener, er salgbare i deres 
eget lokalsamfund i lyset af de 
lokale behov: tøjfremstilling, 
tahin-fremstilling, salg af make-

up, møbel- og tæppeproduktion, 
salg af elektronik og hårde hvi-
devarer, købmandsvirksomhed, 
og som i Ranas tilfælde, salg af 
parfumer: 
”Jeg tror, at den her træning 
bliver et vendepunkt i mit og min 
families liv. Det vil sikre, at vi får 
mad på bordet, og forhåbentlig 
vil jeg kunne udvide forretningen 
i fremtiden,” siger Rana.  
 
I november giver Mission Øst de 
57 kvinder det sidste skub ud 
på markedet med et økonomisk 
tilskud til indkøb af udstyr og 
materiel til at få virksomheder-
ne op at køre. Desuden giver 
Mission Øst en likvid økonomisk 
håndsrækning til de mest sårba-
re grupper i lokalsamfundene for 
at stimulere købekraften, således 
at der er balance mellem udbud 
og efterspørgsel, når kvinderne 
åbner dørene for deres virksom-
heder.  
 
PSYKOSOCIAL STØTTE TIL 
KVINDER MED TRAUMER EFTER 
OVERGREB 
De 57 kvinder har alle, ligesom 
Rana, haft ISIS’ brutalitet tæt 
inde på livet. Flere af dem har 
selv været udsat for seksuelle 
overgreb eller har børn eller 
andre familiemedlemmer, der 

Kønsrevolution på Sinjar-bjerget:  

Fra ISIS-ofre til  
forretningskvinder
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er blevet tortureret, bortført 
eller dræbt. Derfor tilbyder 
Mission Øst, som et parallelt 
forløb til erhvervstræningen, en 
række kurser, der har til formål 
at aflaste kvinderne psykisk 
for at give dem større mentalt 
overskud til et krævende liv som 
selvstændige erhvervsdrivende 
og i det hele taget opnå øget 
mental trivsel i en hverdag, som 
er præget af stress og traumer. 
Kurserne spænder fra yoga og 
anden mental træning, terapeu-
tiske samtaler, tegning og maleri 
til musikundervisning.  
 
Desuden har kvinderne mu-
lighed for at tilegne sig basale 
regne- og læsefærdigheder, så 
de er bedre klædt på til at agere 
selvstændigt både i og uden for 
hjemmet. Endelig står Mission 
Østs medarbejdere til rådighed 
med praktisk hjælp og vejledning 
til de kvinder, der har været 
udsat for eller stadig udsættes 
for vold i hjemmet. 
 
SPORT KUN FOR KVINDER: 
ET FRIKVARTER VÆK FRA 
HJEMMET 
I Sinjar, ligesom i det øvrige 
Irak, er det ikke velanset for 
kvinder at dyrke sport. Kvinders 
kroppe kontrolleres, overvåges 
og begrænses, fordi de først og 
fremmest skal være funktionelle 
og tjene familien. Det gælder 
også for yezidi-kvinderne. Derfor 
har Mission Øst tilføjet en kom-
ponent til det træningsforløb, 
kvinderne har gennemført hen 
over sommeren: senere på året 
udvider vi med gymnastik og 
sport kun for kvinder, ligesom vi 
vil tilbyde aktiviteter, hvor kvin-
derne har mulighed for at tage 
deres børn med, så de får et 
frikvarter fra det omsorgsarbej-
de, der påhviler dem i hjemmet. 

Den Store Bagedyst på Sinjar-
bjerget? Nej, ikke just – men 
unge yezidi-kvinder bager til 
den helt store guldmedalje som 
led i et intensivt træningsforløb 
i entreprenørskab for kvinder, 
der har været udsat for overgreb 
af ISIS.

To andre kvinder lærer at lave Slush-Ice og andre madvare, de kan sælge, 
som led i deres entreprenørtræning. 
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Afghanistan efter 19  
års indsats: Nytter det?
Mission Øst har 
været til stede i 
Afghanistan siden 
2001 som særligt 
betroet DANIDA-
partner. I anledning 
af en aktuel debat om 
nytten af den danske 
og internationale 
Afghanistan-indsats, 
gør vi brættet op med 
humanitære briller.  

Igennem de seneste måneder 
har især nytten af Dan-
marks militære intervention i 

Afghanistan været til diskussion 
i offentligheden. Men også på 
den udviklingspolitiske scene 
har spørgsmålet om nytte meldt 
sig, og hvorvidt vi får udvikling 
nok for de milliarder af kroner, 
Danmark har været med til at 
investere i hjælp til den afghan-
ske civilbefolkning over årene. 
Senest på konferencen ”Do Not 
Forget Afghanistan” i september, 
hvor Mission Østs næstforkvin-
de, Setara Hassan, var blandt 
hovedtalerne.   
 
Denne debat forpligter naturlig-
vis os selv i Mission Øst til at gøre 
status over to årtiers indsats og 
rette nytte-spørgsmålet mod 
os selv: hvilke resultater har vi 

skabt i Afghanistan for de penge, 
vores private støtter, fonde og 
offentlige donorer, har betroet 
os i forventning om og tillid til, 
at de vil bidrage til sociale og 
økonomiske fremskridt for den 
menige afghaner? Hvor bør 
vi sætte barren i forhold til at 
vurdere om resultaterne står 
mål med investeringen? Uanset 
retningen af udviklingen i Afgha-
nistan, hvad er der så af grunde 
til at opretholde hjælpen til den 
afghanske civilbefolkning?  
 
STATUS OVER MISSION ØSTS 
AFGHANISTAN-INDSATS 
I vores seneste årsrapport 
for 2019 præsenterer vi en 
samlet opgørelse over antallet 
af mennesker, vi har hjulpet i 
Afghanistan inden for fem over-
ordnede indsatsområder. I 2019 
har 41.700 afghanere således 
modtaget hjælp til katastrofe-
forebyggelse, 18.937 afghanere 
har modtaget nødhjælp, 11.680 
afghanere har fået hjælp til at 
forbedre deres egen og deres 
familiers fødevaresikkerhed, 
9.702 afghanere har fået hjælp 
til at skabe et stabilt indtjenings-
grundlag, og 42.254 afghanere 
har fået bedre sanitære forhold, 
sikre vandforsyningssystemer og 
undervisning i god hygiejne.   
 
Vores samlede indsats omfatte-
de sidste år i alt 77.183 afghane-
re. Tallet dækker dog over delvise 

overlap de enkelte projekter 
imellem. I alt har vi siden 2001 
hjulpet mellem 1,35-1,6 millioner 
afghanere i de tre nordøstlige 
provinser Badakhshan, Takhar og 
Baghlan.   
 
Det er resultater, vi er stolte af. 
Spørgsmålet er naturligvis hvil-
ken forskel vores egen indsats 
har gjort i det samlede billede, 
når man kigger på de generelle 
indikatorer for udvikling i Afgha-
nistan.   
 
Mission Østs landeansvarlige 
for Afghanistan, Joohi Haleem, 
svarer således:  
“Når man ser på, hvorvidt den 
samlede internationale indsats 
i Afghanistan siden 2001 har 
været en succes eller ej, tegner 
der sig et blandet billede. Krisen 
i Afghanistan stikker så dybt og 
har været så langvarig, at det 
ofte er et skridt frem og to skridt 
tilbage.”   
 
SUCCES MED SANITET OG 
VANDFORSYNING 
Et af områder, hvor vi dog med 
relativ sikkerhed kan hævde, at 
vores hjælp i Afghanistan har 
bidraget til signifikante stabile 
fremskridt for befolkningen som 
helhed over en længerevaren-
de periode, er vandforsyning, 
sanitet og hygiejne. Det er et af 
prioriteringsområderne i Mission 
Østs indsats, og netop hér er 

der sket markante forbedringer 
på nationalt plan siden 2001. 
I oktober måned meddelte 
vores WASH-koordinator, at der 
i tre lokalsamfund i Takhar er 
etableret latriner og kloakering, 
så befolkningen ikke længere 
besørger i det fri.  
 
Verdensbanken beskriver det 
således i den seneste Afgha-
nistan-undersøgelse:   
“Der er sket dokumenterbare 
sociale fremskridt i Afghanistan 
siden 2001, især når det gælder 
øget adgang til vand, sanitet, 
elektricitet, uddannelse og 
sundhed.”   
 
Dén konklusion understøttes af 
andre internationale undersøgel-
ser som f.eks. Afghanistan Living 
Conditions Survey 2016-2017, 
ifølge hvilken, andelen af den 
afghanske befolkning, som har 
fået adgang til rent drikkevand, 
er steget fra 27 procent i 2007-
2008 til 62 procent i 2016-2017. 
Andelen af den afghanske 
befolkning, som har fået bedre 
sanitære forhold, er steget fra 
39 procent i 2013-2014 til 53 
procent i 2016-2017.  

RENT VAND TIL 800.000 
AFGHANERE 
Ser vi på Mission Østs eget 
bidrag til sådanne reelle 
fremskridt, har vi i perioden 
2002-2020 i gennemsnit bygget 

1 8  |  MISSION ØST  |  NR . 4 2020

A F G H A N IS TA N



35-40 vandforsyningsanlæg 
om året (nogle gange helt op til 
50) og har dermed sørget for, 
at næsten 800.000 afghanere 
nu har fået stabil adgang til rent 
drikkevand. Joohi Haleem forkla-
rer, hvorfor den positive effekt 
af de resultater er langt mere 
vidtrækkende end som så:  
“Alle dem, der nu har fået nem 
adgang til rent vand, bliver langt 
mindre syge. Antallet af børn og 
voksne med diarré er markant 
lavere, og det betyder, at folke-
sundheden er bedre, end den 
har været tidligere. Det betyder, 
at langt flere børn kan komme i 
skole og at langt færre kvinder 
skal bruge tid på at gå langt 
efter vand. På den måde hænger 
tingene sammen med positive 

spillover effekter.” 
Dertil kommer den positive hel-
bredseffekt af øget bevidsthed 
om god hygiejne og byggeri af 
latriner. Alene i 2019 omfattede 
vores indsats hér næsten 30.000 
afghanere, og dét er noget, der 
i dag giver sig udslag i markante 
fald i forekomsten af vandbårne 
sygdomme, som er udbredte 
i det meste af Afghanistan, 
fortæller Joohi.  

DE VOKSENDE BEHOV 
Det store spørgsmål står dog til-
bage: Er de resultater, vi kan do-
kumentere og påvise en generel 
positiv effekt af, især hvad angår 
folkesundheden i Afghanistan, 
tilstrækkelige og grund nok til at 
fortsætte vores hjælp?  

“Man kan ikke stille det så 
firkantet op”, siger Joohi, “slet 
ikke når det gælder Afghanistan. 
Afghanistan har været martret 
af krig i over 40 år, og er det 
stadig på trods af de igang-
værende fredsforhandlinger. 
Det sætter spørgsmålet om de 
forventninger, vi har og de krav, 
vi stiller, i et andet perspektiv. I 
stedet for kun at fokusere på de 
resultater, der allerede er skabt 
eller mangler at blive skabt, bør 
vi i lige så høj grad fokusere på 
de enorme behov, der fortsat er 
og som fortsat vokser som følge 
af den langvarige politiske krise. 
Her har vi en forpligtelse til at stå 
last og brast med den afghanske 
civilbefolkning, som lider under 
krisen og til at hjælpe dem med 

at beskytte de spæde fremskridt 
og hjælpe yderligere udvikling 
på vej. Vi har tidligere set, hvem 
det er, der betaler prisen, når det 
internationale samfund trækker 
sig ud som det skete i f.eks. i 
1989. Det var en katastrofe for 
de civile afghanere. De menne-
sker kan vi ikke lade i stikken som 
den organisation, vi er.”  
Skal vi sætte køn på, hvem det 
er, der betaler den højeste pris 
ved en eventuel tilbagetrækning, 
var Setara Hassan, Mission Østs 
næstforkvinde i bestyrelsen, 
klar i mælet fra talerstolen på 
konferencen “Do Not Forget 
Afghanistan”: Det er kvinderne.  

Særligt når det kommer til adgangen til rent vand og bedre hygiejne har hjælpen til Afghanistan været en stor succes. Børn bliver langt mindre syge.  
Det kan Mission Øst tage en del af æren for, da det udgør en stor del af vores Afghanistan-indsats.
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Fordrevne  
armenere på 
flugt fra krigen 
fryser, sulter 
og er syge

Af Ulla Saunte
Foto: Artur Devrikyan/Digital Television Armenia

De fordrevne armenere fra den armenske 
mindretalsenklave, Nagorno Kharabakh, lever 
lige nu på familiemedlemmers nåde, stuvet 
sammen på alt for lidt plads. De mangler mad, 
tøj og værnemidler. Særligt nu hvor COVID-19-
pandemien er ude af kontrol og den iskolde 
vinter står for døren i Armenien. Mission Øst 
forbereder akut nødhjælpsindsats.

Tidligt om morgenen d. 
27. september: "Vi hørte 
høje lyde over hele byen. 

Eksplosioner, bomber, der sprang 
og børn, der skreg mens de løb 
rundt i gaderne. Jeg var hjemme 
med hele familien. Jeg ringede til 
min mor, som fortalte at min far 
var såret, efter en rude sprang 
under bombardementet, og 
glasskårene sårede hans arm. 
Min søster, der arbejder på et mi-
litærhospital, sagde, at hospitalet 
var ramt af et missil, og de var 
nødt til at evakuere patienterne. 
Da gik det op for os, at vi er i 
krig, og vi besluttede derfor at 
flygte til Yerevan. Nu bor vi i min 
onkels lejlighed: Fem voksne og 
ni børn på 80 kvm. Vi havde 
ikke mulighed for at tage noget 
med os, så vi mangler varmt tøj 
til vinteren, og vi har ikke råd til 
at købe mad. Det er min største 
bekymring lige nu. Min søsters 
mand er lige blevet såret ved 
fronten. Men min mand og min 
bror kæmper stadig ved fronten, 
og de er heldigvis i live, endnu.” 

Sådan fortæller Gohar fra 
Nagorno Kharabakh, en armensk 
mindretals-enklave og epicentret 
i den krig, der brød ud mellem 
Armenien og Aserbajdsjan i 
slutningen af september. Forelø-
big meldes over 800 armenere 
dræbt og omkring 70.000 er 
drevet på flugt i enklaven. 
Gohar er blandt de flygtede 
armenere, som Mission Øst har 
interviewet som led i en under-
søgelse foretaget i midten af 
oktober med det formål at skabe 
overblik over, hvad de mest 
akutte behov er lige nu for de 
tusinder af armenere, der er er 
flygtet fra Nagorno Kharabakh.  
 
De fleste af dem, der er flygtet, 
er kvinder, børn og ældre. Langt 
størstedelen af mændene er 
blevet tilbage for at kæmpe ved 
fronten. 
 
VINTERTØJ OG HYGIEJNEGREJ 
Ligesom Gohar og hendes børn, 
er det indtil nu lykkedes mange 
af de flygtede at finde husly i 

Krigen i Nagorno Kharabakh brød ud mellem Armenien og Aserbajdsjan i slutningen af september. Forelø big meldes over 800 armenere dræbt og omkring 
70.000 er drevet på flugt i enklaven.
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Armenien, særligt i hovedstaden 
Yerevan. Dels takket været en 
akutindsats fra den armenske 
regering, dels takket været fa-
miliemedlemmer, der har åbnet 
deres hjem for de flygtede.  
 
Så mens tag over hovedet endnu 
ikke er et problem, er behovet 
for mad, hygiejne-grej og varmt 
vintertøj akut. Derudover har 
både værtsfamilierne og de flyg-
tede akut behov for værnemid-
ler, da de bor stuvet sammen på 
meget lidt plads i et Armenien, 
hvor COVID-19-pandemien 
fortsat er ude af kontrol med 
skyhøje smittetal, der nærmer sig 
1500 nye tilfælde om dagen.
 
DÉT HAR DE FLYGTEDE ARME-
NERE BRUG FOR LIGE NU 
Blandt de flygtede armeniere fra 

Nagorno Kharabakh, som Mission 
Øst har interviewet, svarer 80 
procent, at de ikke har de 
fornødne midler til at skaffe mad 
nok til sig selv og deres familie-
medlemmer. Købekraften er så 
begrænset, at sult er en daglig 
risiko, som kun forstærkes som 
krigen trapper op. Alle frygter at 
falde under fattigdomsgrænsen 
inden for kort tid.  
 
To tredjedele af de adspurgte 
svarer, at varmt tøj til at klare 
sig igennem den iskolde vinter, 
der kendetegner Armenien, er 
livsnødvendigt lige nu, især fordi 
kalorieindtaget er på et absolut 
minimum, og kroppen ikke har 
energi nok til at holde varmen.  
 
Over halvdelen af de adspurgte 
svarer, at de har behov for sæbe, 

bleer, vaskepulver, håndklæder, 
tandpasta og hygiejnebind. 
Manglen på hygiejneprodukter 
er kritisk nu, hvor så mange 
personer er stuvet sammen på 
meget lidt plads. Risikoen for 
sygdomsudbrud og COVID-19 
smittespredning er enorm. Det 
kan blive fatalt for både de flyg-
tede og dem, der lige nu giver 
dem husly.
 
SÅDAN VIL MISSION 
ØST HJÆLPE 
Mission Øst har hjulpet særligt 
sårbare grupper, herunder især 
børn med handicap - i Arme-
nien siden 1992. Vi har haft 
et landekontor i hovedstaden 
Yerevan indtil 2019, hvor vores 
betroede lokale partner, Bridge 
of Hope, overtog styringen med 
vores programmer i landet med 

stor succes. Derfor føler vi en 
særlig forpligtelse over for den 
armenske civilbefolkning, som 
lige nu har brug for hjælp udefra 
til at overleve den igangværende 
krig.  
 
Vi søger nu midler til at iværk-
sætte en akut nødhjælpsindsats i 
tæt samarbejde med vores loka-
le armenske partnere. Forbere-
delses- og koordineringsarbejdet 
er i gang, og indsatsen vil bl.a. 
omfatte mad, hygiejneartikler 
og værnemidler mod COVID-19 
til særligt sårbare familier i de 
områder, hvor befolkningen får 
begrænset eller ingen hjælp. 

Byer som Stepanakert i den armenske mindretals-enklave Nagorno Kharabakh bliver lige nu bombet og beskudt, så tusinder af mennesker må flygte til Armenien.  

NR. 4 2020 |  MISSION ØST  |  21



Mission Østs arbejde for de mest udsatte mennesker er blevet endnu vigtigere. Med COVID-19 
er der kommet nye udfordringer for hjælpearbejde i de fjerntliggende områder, og det gør din 
støtte ekstra værdifuld for alle de børn, unge, kvinder og familier, der modtager hjælpen.

Din støtte er livsvigtig!

 
1) Medlemsskab 
Som medlem skal du aktivt melde dig ind i Mission Øst. Dit medlemskab er vigtigt for at gennemføre vores projekter.  
Antallet af medlemskaber har stor betydning for at komme i betragtning, når millioner af kroner uddeles fra fonde og offentlige puljer. 
 
Et medlemskab koster kun 50 kr. pr. år. Med et medlemskab kan du: 
 
• Støtte Mission Østs projekter for de mest udsatte mennesker. 
• Få stemmeret ved Mission Østs årsmøde, og dermed indflydelse på vores arbejde. 
 
Få eller forny dit medlemskab via dette link: www.missioneast.org/medlemskab 
Du kan også sende indmeldelsesblanketten, som du finder på bagsiden af vedlagte brev.
 
2) Aktiv støtte: 
Som aktiv støtte donerer du løbende et fast beløb. Opretter du en BS-aftale sparer vi administrationsomkostninger, og flere midler går til vores 
arbejde. Som aktiv støtte er du ikke automatisk medlem. For medlemskab skal du tilmelde dig her: www.missioneast.org/medlemskab. 
 
Som både støtte og medlem får du: 
• Mission Øst magasinet 4 gange årligt med artikler og nyheder om de mennesker du støtter. 
• Nyhedsbrev pr. mail om de mennesker, livsvigtige projekter og de lande du støtter. 
• Invitationer til foredrag og samtalesalonener om Mission Østs arbejde. 

 
Der er flere måder at støtte Mission Østs arbejde på:
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Handelsmanden blev nødhjælpsarbejder
 
Mission Østs stifter, René Hartz-
ner, fyldte 85 år den 29. oktober. 
Han ser med glæde tilbage på 
organisationens hæsblæsende 
start for snart 30 år siden: 
”Det var en famlende, men en 
fantastisk start, der gik over stok 
og sten,” husker René Hartzner.  
Han husker især en nødhjælps-
uddeling på et plejehjem i den 
armenske hovedstad Jerevan i 
1992: ”Det var som at komme 
ind til døde mennesker. Ansigter-
ne var fuldstændig udtryksløse. 
Men så satte vi kasserne med 

mad på deres senge. Så vågnede 
de op! En af de gamle damer 
tog sin harmonika frem, og så 
begyndte de at synge og danse 
armenske danse. Jeg blev dybt 
berørt og tænkte: Dette er det 
hele værd!” 
 
Mission Øst var startet året før, 
da Hartzner sendte mad, tøj 
og sukkersygemedicin til Sankt 
Petersborg efter Sovjetunionens 
sammenbrud. Siden blev store 
russiske transportfly med danske 
beredskabshospitaler sendt til 

både Rusland og Armenien. Og i 
løbet af et år arbejdede Mission 
Øst foruden Rusland og Armeni-
en også i Polen, Ukraine, Rumæ-
nien, Albanien og Filippinerne.  
 
I dag yder Mission Øst både 
akut nødhjælp og langsigtet 
udviklingshjælp til flere hundrede 
tusinde nødlidende i Afgha-
nistan, Armenien, Irak, Libanon, 
Myanmar, Nepal, Nordkorea, 
Syrien og Tadsjikistan. Vi ønsker 
Rene hjerteligt tilykke med de 
85 år!

’Gavmildhed giver livskvalitet’

Papirklip skaber julestemning og hjælper mennesker i nød 
Kan papir gavne verdens nødlidende? Ja, hvis det er papirklip fra 
Annelise Würtz! Hun elsker at lave figurer ud af papir, sælge dem og 
lade overskuddet gå til Mission Østs hjælpearbejde.  
 
Hendes teknik kaldes quilling, hvor man ruller, former og limer papir-
strimler sammen i forskellige dekorative designs.  
 
De dekorative papirfigurer kan købes for 25 kroner stykket og tre for 
60 kroner. Pengene går direkte til Mission Øst.  
 
De fine motiver kan skabe ægte julestemning og dekorere både 
vinduer, hylder og juletræer. 
 
Se hele udvalget og bestil på Annelises hjemmeside:  
www.quillingannelise.dk

 
Noomi Lind Rønne fra København støtter Mission Øst, fordi det 
handler om frihed.  
 
”Gavmildhed gør mig mere fri i forhold til materialisme”, siger Noomi 
og uddyber: ”Hvis jeg kan dele ud af det, jeg har, bliver jeg mindre 
bundet af det. Så fylder det ikke så meget. 
”Det handler om livskvalitet,” fortsætter hun. Det er en investering i 
min frihed. Det er lidt ligesom når andre investerer i aktier, så investe-
rer jeg ved at give ud af det, jeg har, i min frihed. ”Det handler også 
om ansvar, når Noomi lige netop har valgt Mission Øst som genstand 
for sin gavmildhed: 
”I har en lille administration; det betyder, at en større del af pengene 
går ubeskåret til at hjælpe dem, der har brug for hjælp.” ”Jeg kan 
godt lide, at I har så gode forhold til partnerne. I allierer jer med folk, 
der ved noget om den kontekst, I opererer i.”
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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. 700 kr. 1.000 kr. Frivilligt beløb:_____

MÆRK BETALINGEN: DRIKKEVAND

Rent vand, latriner og god hygiejne redder liv og ændrer til-
værelsen for tusinder af udsatte familier. Bakterier i drikke- 
vandet forsvinder. Spædbørnsdødeligheden og diarré blandt 
børn styrtdykker. Familier sparer kræfter på ikke at skulle hente 
vand i beskidte floder. Udgifter til læge og medicin falder.  
Giv udsatte mennesker og samfund et livsvigtigt løft –  
allerhelst i dag! 

MOBILE PAY 
26437 

NETBANK 
3170 - 0010918030

DANKORT 
www.missioneast.org/drikkevand

Mærk dit bidrag: Drikkevand 




