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Det er børnene, det går ud over, når
coronapandemien hærger i krigshærgede og kriseramte lande som Mission
Øst arbejder i. Blandt andet i Armenien, hvor personerne på forsiden
kommer fra.
Navne på personer under 18 år
er blevet ændret for at beskytte
børnenes identitet.
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 certificeret af Core
Humanitarian Standard (CHS) og er
medlem af Integral Alliance. Mission
Øst følger Røde Kors' Code of
Conduct og lever op til Sphere
standarderne.
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Kort nyt

Børnene er de mest udsatte

Hjælp dem!
Tænk altid på modtagerne. Det er
en hovedregel i al internationalt
hjælpeabejde. Mission Øst er kendt
for at levere akut nødhjælp og langsigtet udvikling til de mest sårbare
og udsatte befolkningsgrupper i
afsidesliggende og svært fremkommelige katastrofe- og konfliktramte
områder. Det kan vi, fordi vi er
handlekraftige og omstillingsparate.
Og fordi vi netop sætter den enkelte
modtager i centrum. Coronapandemien har sat blus under problemer,
som allerede lurede under overfladen. Når mennesker er under
pres og stress, øges den uhensigtsmæssige adfærd. Og børnene
lider. De svageste og mest sårbare
mennesker er netop børnene. Hvis
de ikke har forældre, familie og
netværk i skole og samfund, går de
til grunde. Det er et tab for familierne. Men sandelig også et tab
for lokalsamfundet, for landet, for
verden, ja for os alle sammen.
Børnene er vores fremtid
Coronapandemien har desværre
vist sig at være fremkaldervæske for
de skjulte udfordringer, der allerede
er til stede i fattige lokalsamfund.
Fattige bliver fattigere. Konflikter
kommer op til overfalden. Og marginaliserede mennesker falder helt
ud over kanten af samfundet. Det
går desværre ud over børnene. Det
smerter mig, at over 10 millioner
børn i Afghanistan har været uden
skolegang siden landets nedlukning
i marts 2020. De mister ikke blot
undervisning, også sikre zoner, hvor
børnene - især pigerne - kan være i

fred for vold og seksuelle overgreb.
Det tvinger til handling, at hele 89
procent syriske flygtninge i Libanon
lever under fattigdomsgrænsen.
Og at nepalesere fortsat døjer med
diskrimination på grund af kastesystemet, børnearbejde, handicap,
partnervold og overdrevet arbejdsbyrde på kvinder og unge piger.
Mission Øst reagerer hurtigt og
effektivt på coronapandemien i de
lande, hvor vi arbejder. Vi letter
presset på familierne ved at uddele
mad, hygiejneartikler og værnemidler for at klare dagen og vejen
nu og her, og ved at hjælpe børn
og unge med at indhente tabte
skolekundskaber i støttecentre og
gennem læsegrupper, hvor de også
får viden og mod til at stå fast på
deres rettigheder. Mest af alt er
Mission Øst en troværdig kilde til
corona-oplysning, som modvirker
rygter og misinformation om den
frygtede sygdom. Sådan forbygger
vi smittespredning.
Alt dette kan du læse mere om i
dette magasin. Og blive inspireret.
Måske i en grad, så du også vil være
med til at hjælpe.
Bedste hilsener,

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær
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VERDEN I ØST
NEPAL
Nyt liv til døde
skove i Himalaya
Klimaforandringer har skabt
ekstra pres på befolkningen i det i forvejen udsatte
Palata-distrikt i Nepal. Både
deres agerjorder og skove
har taget skade, og det er
svært at få mad på bordet.
Nu vil et projekt, Mission
Øst er en del af, ændre den
udvikling.
Projektet hedder 'Modstandsdygtig Lokaludvikling
i Himalaya'. Mission Øst
leverer både teknisk bistand
til udvælgelse af træsorter,
plantetidspunkter m.m., og
uddanner lokalbefolkningen i at passe på de lokale
skove, samt skabe offentlig
bevidsthed om behovet for
at bevare skovområderne
og værdien af disse. Der er
indkøbt 200 olivenplanter, samt citron-, oliven-,
granatæbletræer og andre
træsorter i det, der nu hedder Kalashilla Skov.

MYANMAR
Mission Østs projekter
fortsætter i Myanmar
trods militærkup
Den 1. februar overtog militæret magten i Myanmar,
afsatte den demokratisk
valgte regering og anholdt
den kendte nobelprismodtager og fredsaktivist Aung
San Suu Kyi, samt landets
præsident - begge er fra partiet NLD, som overbevisende
vandt valget i november.
Det er uenighed om valgresultatet, der nu har ført til
militærets magtovertagelse
og et års undtagelsestilstand. Mission Øst arbejder
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i Myanmars Chin-stat i den
afsidesliggende nordvestlige
del af landet. Gennem to
lokale samarbejdspartnere
blandt Mara-folket drives en
skole og et omfattende levebrødsprojekt, der skal sætte
lokalbefolkningen i stand til
at brødføde sig selv.
”Vores lokale samarbejdsorganisationer følger
udviklingen nøje og gør alt
for, at den lokale befolkning
får den hjælp, de behøver,”
fortæller Mission Østs
generalsekretær Betina
Gollander-Jensen.
På COME-skolen lærer
eleverne ud over skole-

kundskaberne at dyrke
bæredygtigt og tager denne
viden med til deres forældre.
Et levebrødsprojekt, der
gennem dyrkning af varierede afgrøder, sikrer høst flere
gange årligt. Samtidig lærer
befolkningen at udnytte
skovenes ressourcer.

Der er også etableret
vandreservoir til vanding,
så skoven er sikret som en
bæredygtig kilde til brænde
og tømmer, urter osv. for
samfundet i lang tid fremover. Skoven vil også sikre
landsbyen mod jordskred og
gavne samfundet økonomisk
på lang sigt. Inden længe kan
lokalsamfundet begynde
at høste frugterne fra den
nye skov, hvilket vil blive en
stor hjælp for at sikre mad
på bordet. Kalashilla Skov
bliver ’model-skov’ for hele
landdistriktet til inspiration
for lignende projekter. (Projektet er støttet af CKU).

SYRIEN
Fødevarepakker til Syrien

ARMENIEN
Armenske flygtningebørn jublede, da de modtog LEGO
hele vejen fra Danmark
Efter at have undsluppet konfliktens rædsler havde 65 børn
fra Nagorno Karabakh nogle få øjeblikkes glæde, leg og kreativitet, da de i december 2020 modtog LEGO fra Mission Øst
doneret af Lego-medarbejdernes jubilæumslegat af 1982.
Børnene er flygtet sammen med deres familier fra den omstridte enklave, og de bor nu sammen med deres mødre og
søskende i Yeghegnadzor-flygtningelejren i den sydlige del
af Armenien.

Situationen i Syrien er kritisk. Krig og Covid-19 har slået
både befolkningen og økonomien i stykker. Den nuværende socioøkonomiske situation giver nogle af de mest udfordrende humanitære forhold i Syrien, der er set gennem
i de seneste ti år af den syriske krise. Undersøgelser viser,
at prisen i november 2020 på en gennemsnitlig madkurv,
der indeholder basisvarer med 1.930 kcal pr. dag til en
familie på fem i en måned, var på 99.243 syriske pund den højeste registrerede prissætning og en stigning på
250 procent i løbet af de seneste 12 måneder. I december
2020 distribuerede Mission Øst sammen med sin partner
i Syrien, Dorcas International, 500 fødevarepakker og
COVID-tilpassede hygiejnepakker til 500 kriseramte husstande i Aleppo. Samt 400 fødevarepakker og hygiejnepakker til yderligere 400 sårbare husstande i Homs.
Uddelingen af fødevarepakker er nødvendige for at
hjælpe med at imødekomme de grundlæggende mad- og
hygiejnebehov for disse husstande, der er blevet hærget
af krig, pandemien og en alvorlig økonomisk situation.

Tak til LEGO-medarbejdernes jubilæumslegat af 1982.

NEPAL
Mobile skoler kommer til børn med handicap i Nepal
Når børnene ikke kan komme til skolen, må skolen komme til
børnene. Efter den devise har Mission Østs samarbejdspartner i Nepal i 2020 givet skoleundervisning til 228 børn med
handicap i det afsidesliggende Humla-distrikt op ad Himalayas bjergskråninger. Et team af specialuddannede lærere
finder frem til børn med handicap i afsidesliggende landsbyer i Himalayabjergene og lærer dem at læse og skrive og
kende deres rettigheder.
Det sker ved at specialuddannede lærere rejser ud i landsbyerne, banker på dørene i de små hjem og finder frem til børn
med handicap, der ikke kan komme i skole, fordi de enten
ikke kan se eller gå ret langt. 426 personer med handicap –
heraf 125 børn - har fået hjælp i 2019 og 2020. Myndighederne giver økonomisk støtte til familierne. Og børn med
handicap får ret til gratis skolegang.
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

Coronakrisen
			

rammer børnene hårdt

TEMA
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COVID-19-pandemien forværrer sårbarheden
hos udsatte børn, da den udløser en hidtil uset
global sundhed, humanitær, socioøkonomisk og
menneskerettighedskrise, lyder en rapport fra
UNICEF.

Når coronapandemien
tvinger familier ud i fattigdom og skolerne lukker, er børn ofte overladt
til hårdt arbejde, hvor de
risikerer vold og overgreb.
Mission Østs oplysning,
nødhjælp, støttecentre
og læsegrupper afhjælper
situationen.
Coronanedlukning har
konsekvenser. Isolationen
tærer, ensomheden lurer og
mistrivslen stikker sit fæle
hoved frem. Det kender de
fleste. Men de færreste er
klar over, hvad det betyder
for børn. At de mister læring
og livslyst er én ting, men
at de også må kæmpe for
overhovedet at overleve, er
noget helt andet.
I Syrien har 11 mio. mennesker – 4,8 mio. af dem
børn - brug for humanitær
hjælp. Og i nabolande som
fx Libanon og Irak bor
desuden 5,6 mio. syriske
flygtninge, herunder 2,5 mio.
børn. I Libanon er antallet
af ekstremt fattige syriske
flygtninge steget fra 55
procent til 89 procent på et
år. I Afghanistan er antallet
af mennesker, der har brug
for humanitær hjælp, steget
fra 9,4 til 14 mio. mennesker
på et år.
En hidtil uset global krise
COVID-19-pandemien har
udløst en hidtil uset global sundhed, humanitær,
socioøkonomisk og menneskerettighedskrise, der
forværrer sårbarheden hos
berørte børn, lyder rapporten fra UNICEF.
Dertil kommer, at skoler er
lukket ned over en bred kam.
Det betyder ikke blot, at
børnene mister læring, som
er svær at indhente.

Men at især udsatte børn
fra hårdt pressede familier
mister skolens sikre zone,
hvor de nogle timer hver dag
kan komme væk fra hårdt
husarbejde, misbrug og vold.
Sammen med overgrebene
risikerer piger tidlig graviditet og børneægteskab.
Sådan er virkeligheden i
de fattige og konfliktramte
lande, som Mission Øst
arbejder i, viser rapporter
fra FN’s børnefond UNICEF,
FN’s organisation for bl.a.
uddannelse UNESCO, og
menneskerettighedsorganisationen Human Rights
Watch.
Piger er mest udsatte
I et land som Afghanistan går
knap halvdelen af alle børn i
skolealderen – 3,7 millioner
børn - slet ikke i skole. Hele
60 procent af pigerne går
ikke i skole. Flere end 10
millioner børn i Afghanistan
har ikke gået i skole siden
nedlukningen i marts 2020.
I Nepal er 95 procent af
børnene ophørt med at gå
i skole. Kun 9 procent af
eleverne havde adgang til
fjernundervisning, men kun
halvdelen har gjort brug af
det. Af dem er 5 procent fra
fattige familier.
I et af projektområderne
lider 35 procent af den
nepalesiske lokalbefolkning
desuden under børnearbejde, partnervold, overdrevet
arbejdsbyrde på kvinder og
unge piger, samt diskrimination på grund af kaste.
Flere læsegrupper
og støttecentre
Men der er også håb for
enden af tunnelen. I Afghanistan oprettes spare-lånegrupper for kvinder, som

derved kan starte små virksomheder og forbedre deres
familieøkonomi. I 2020 blev
der oprettet 15 nye grupper
i Faizabad og Rustaq, hvor
kvinderne også lærer at læse
og skrive.
I Nepal har Mission Øst
oprettet særlige læsegrupper for piger og kvinder.
Her lærer de også om deres
rettigheder og adgang til
sundhed og til uddannelse.
Desuden undervises børn
med handicap af specialtrænede skolelærere i
mobile skoler.

”Vi er en pålidelig
kilde til oplysning
om COVID-19,
oplysning, der
påvirker og forandrer folks adfærd”

beskytter sig bedst muligt.
”Vi er en pålidelig kilde til
oplysning om COVID-19,
oplysning, der påvirker og
forandrer folks adfærd,”
fortæller Mission Østs programdirektør Peter Drummond Smith og fortsætter:
”Ud over at give brugbar
information, modvirker vi
misinformation, rygter og
løgne om coronavirus.
Det hjælper familier og børn
med at navigere i denne
svære tid."
Samtidig lettes presset på
familierne:
”Mad, vand, hygiejneartikler
og værnemidler frigør penge
til andre fornødenheder i
familien. Dermed får familierne færre bekymringer og
flere ressourcer til at tage
sig af deres børn,” tilføjer
Peter Drummond Smith.

Peter Drummond Smith,
Programdirektør.

I Irak fortsætter Mission
Østs fem medborgercentre
at give psykosocial støtte
til børn og unge, som er
traumatiseret efter krig.
Her lærer børnene sprog og
matematik, mens de unge
bliver introduceret til et fag,
de kan ernære sig ved i fremtiden. I Syrien og Libanon er
der oprettet nye medborgercentre, hvor fattige og
fordrevne familier modtager
nødhjælp og værnemidler,
og hvor børnene kan deltage
i aktiviteter, der hjælper dem
med at bearbejde traumer,
så de kan tage læring til sig.
Nødhjælp letter presset
Overalt giver Mission Øst
oplysning om COVID-19, så
familierne kan forstå sygdommen, og hvordan man
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Af Lena Stennicke
Kommunikationsmedarbejder

Fremtidsdrømme er på spil for 				

afghanske piger
TEMA
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“Hvis COVID-19-situationen fortsætter meget
længere, vil det sociale pres, kunne få min far til
at gifte mig væk, og alle mine drømme om at blive
læge vil svinde bort,” fortæller Ramisha.

Coronapandemien forhindrer 13-årige Ramisha i at
komme i skole. Ligesom
tusindvis af andre piger i
samme situation frygter
hun nu, at tiden fanget i
hjemmet vil få livslange
konsekvenser.
Før coronaudbruddet havde
13-årige Ramisha store
planer for sit liv: hun ville
uddanne sig som læge. Hun
havde også den fornødne
støtte til at få opfyldt sine
drømme med en mor, som
har deltaget i selvhjælpsgrupper og andre former
for undervisning udbudt af
Mission Øst.
“Hun [min mor, red.] forstår
værdien af uddannelse for
piger, og hun har arbejdet
hårdt for at motivere min far
til at hjælpe mig til at blive
læge.”
En dagligdag med børnepasning og huslige pligter
Nu spænder corona måske
ben for det. 13-årige Rasmina, der før nedlukningen
gik i 7. klasse på Madina Pigeskole i Darayem-distriktet
i Afghanistan, tilbringer nu i
stedet tiden med at hjælpe
sin mor i hjemmet og med at
passe sine fire søstre og to
brødre.
Udover undervisningen
savner Rasmina også sine
skolekammerater. “Som
piger har vi ikke lov til at gå
ud og se venner,” siger hun.
”Så det eneste, jeg kan, er at
støtte min mor og tage mig
af mine søskende.”
Det er et liv, hun måske skal
vænne sig til, for hendes
far og de andre mandlige
medlemmer af familien er
under et stort pres fra det
omkringliggende samfund
for at gifte Ramisha bort.
Næsten en tredjedel af

FAKTA

En ekstra indsats for at bryde statistikken
Allerede før coronaen brød ud, var der ikke gode odds for en pige som Ramisha og krisen vil
sandsynligvis yderligere underminere de fremskridt indenfor kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd, der er opnået over de seneste to årtier.
Nu har sundhedskrisen yderligere reduceret adgangen til uddannelse for kvinder og piger og
i en rapport udgivet af UN Women, UNICEF og Human Rights Watch i slutningen af 2020, beskrives det, at krisen sandsynligvis vil underminere de fremskridt indenfor kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd, der er opnået over de seneste to årtier.
”COVID-19 gør langvarig skade på realiseringen af kvinders ret til lige muligheder for at trives
i det offentlige liv i Afghanistan og på ligestilling mellem kønnene, udvikling og fred i landet
som helhed. Det er afgørende at stoppe faldet i antallet af piger, der studerer, og forhindre, at
COVID-19-krisen skaber nye fald i kvinder og pigers deltagelse i grundskole, samt overbygning og videregående uddannelse,” skriver de.

de afghanske piger er gift,
før de bliver 18, og det er
normalt, at familie, naboer
og det lokale moskébaserede råd, kaldet Shura, er med
til at fastholde pigerne i de
gamle traditioner.
“Hvis COVID-19-situationen
fortsætter meget længere,
vil det sociale pres kunne få
min far til at gifte mig væk,
og alle mine drømme om at
blive læge vil svinde bort,”
fortæller Ramisha.
At skabe en vision
og en forpligtelse
Man ændrer ikke fastgroede
traditioner fra den ene
dag til den anden, og nu
er udviklingen endda sat
markant tilbage på grund af
coronapandemien. Selv uden
corona er der et konstant
pres på de kvinder, der
forsøger at bryde mønsteret,
fortæller Mohammad Aslam,
Mission Østs landedirektør i
Afghanistan.
Han og hans lokale team
arbejder tålmodigt på at
give lokale kvinder mod og
styrke til at ændre tingene
for den næste generation.
De støtter blandt andet
selvhjælpsgrupper med stor

succes, som den Rasminas
mor deltager i.
”Selvhjælpsgrupperne
hjælper til at skabe en vision
og en forpligtelse hos kvinderne til, at deres døtre vil
blive uddannet – i modsætning til de mange mødre,
der som afghanske landdistriktskvinder ikke forstår
omfanget og betydningen
af uddannelse for dem selv,”
siger han.

"Nu anerkender
mange af mødrene
og ledere vigtigheden af uddannelse både for
piger og drenge."
Muhammed Aslam,
landedirektør i Afghanistan.

Grupperne uddannes i praktiske livsfærdigheder såsom
hygiejne, havearbejde, medicinsk behandling
under sygdom og at holdemindre fjerkræhold. Derudover får de færdigheder,
der kan hjælpe til at styrke
kvindernes position, såsom
at kende deres rettigheder,
vigtigheden af uddannelse,

investering i små virksomheder og spareråd, der kan
give dem mulighed for at
betale skolepenge.
”Vores arbejde med samfundet, regeringerne, de
religiøse ledere og familiemedlemmerne vil medføre
væsentlig ændring i balancen af magt mellem kønnene
gennem læring og uddannelse. Nu anerkender mange
af mødrene fra grupperne
og ledere i samfundet vigtigheden af uddannelse både
for piger og drenge.
Tankegangen ændrer sig,
men meget langsomt. ”
I 2020 dannede Mission
Øst fem selvhjælpsgrupper
i Faizabad og 10 i Rustaq.
Hver gruppe har 25 medlemmer, i alt 375 kvinder.
I 2021 er der planer om at
fortsætte uddannelsen og
danne nye grupper i begge
områder.
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

Børn er
pressede
af corona og følger
af eksplosionen
Syriske flygtningebørn
i Libanon er frustrerede
over coronarestriktioner
og døjer fortsat med
efterdønninger fra eksplosionen i Beirut sidste
efterår. Men et Mission
Øst-støttet medborgercenter letter presset.
Yamama græder og plager
sin mor om at få lov til at
besøge sin veninde. Scenen
udspiller sig ved indgangen
til et Misson Øst-støttet

medborgercenter i Beirut-bydelen Achrafieh i
Libanon. Den 6-årige syriske
flygtningepige forstår ikke,
at coronavirus smitter, og
at hun derfor kun må være
sammen med det samme
begrænsede antal personer.
Børnene er mest påvirkede
af corona-nedlukningen,
lyder vurderingen fra lokale
medarbejdere i medborgercentret. Børnene behøver
plads og leg med andre børn
for at udvikle sig. De er

FAKTA

Indsats for at bryde statistikken
• Libanon er den største modtager af syriske flygtninge per
indbygger. Der er i øjeblikket 1,5 mio. syriske flygtninge.
• 89% af de syriske flygtninge i Libanon lever under
fattigdomsgrænsen.
• Siden 2019 har det libanesiske pund mistet 80% af
sin værdi.
• Mission Østs lokale samarbejdspartner Tabitha driver
tre medborgercentre i hhv. Aley, Batroun og Achrafieh.
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På Mission Østs medborgercentre i Achrafiehbydelen i Beirut kommer flygtningebørn, der er
dybt påvirkede af coronarestriktionerne.
henvist til skærme, og deres
mentale sundhed er på spil.
Børnene mistrives
Lama kommer på centret
med sine fire børn mellem
7 og 13 år. Børnene modtager skoleundervisning på
familiens eneste mobiltelefon, så det er et problem,
når alle klassetimer foregår
samtidig. Og forældrene ved
ikke, hvordan de skal hjælpe
børnene med deres lektier.
”Mine børn siger hele tiden,
at de keder sig. Deres humør
svinger op og ned,” fortæller
Lama. Derfor er det både en
lettelse og adspredelse at
komme på medborgercentret, der drives af Mission
Østs udførende samarbejdspartner Tabitha. På cen-

tret kan børnene lege og
lære, mens deres forældre
undervises i livsfærdigheder.
Alle bærer maske, afspritter
hænder og får målt deres
temperatur ved indgangen.
Psykiske efterdønninger
Men corona-nedlukning er
ikke det eneste, der trykker børnene i Beirut, der
fortsat døjer med psykiske
efterdønninger af den
voldsomme eksplosion,
der ramte den libanesiske
hovedstad tilbage i august
2020. Socialarbejdere fra
centret har lavet en hotline,
hvor forældre kan ringe ind
og få råd. Og børnene kan
komme på medborgercentret, hvor aktiviteter letter
det psykiske pres.

TEMA
CORONA

Af Svend Løbner
Freelancejournalist

Bedstemor

forsørger sine tre
børnebørn alene

”Jeg var så bange for, at vi ville dø af sult eller
sygdom. Tak!” Amoun - syrisk bedstemor og
forsørger til tre børnebørn.
Amoun er alene om
at forsørge sine tre
børnebørn. Hjælp og
støtte fra Mission Øst gør
livet lettere.
Coronapandemien rammer
hårdt, især hvis man er
hårdt ramt i forvejen. Det
er den 68-årige bedstemor
Amoun fra Aleppo i Syrien.
Her tager hun sig af sine tre
børnebørn, så godt hun kan.
Deres mor er død, og faren
er flygtet ud af landet på
grund af krig. Bedstemor og
børnene på 3, 12 og 17 år
bor i et enkelt værelse uden
vinduer og uden puds på de
kolde stenvægge.
Dagens ret: Et par oliven
Amouns helbred er så

dårligt, at hun ikke kan
arbejde og forsørge sig selv
og børnene. Hun får lidt mad
fra naboerne, men det er
slet ikke nok. Nogle gange
består et måltid blot af nogle
få oliven. Det bevirker, at
børnene – især den lille lider af underernæring.
En hjælpepakke med
fødevarer og hygiejneartikler fra Mission Øst har
gjort livet en smule lettere
for den lille familie. God
næring øger sundheden
og giver børnene farve i
kinderne.

rent med sæbe, ikke kun
vand som hun plejer.
”Det er længe side, jeg har
lugtet duften af sæbe,”
fortæller hun, mens hun
ivrigt snuser til flasken med
flydende sæbe. ”Tak skal I
have! Tak, fordi I har givet
os liv og helbred tilbage! Jeg
var så bange for, at vi ville
dø af sult eller sygdom. Tak!
Tak!”
Psykisk førstehjælp
Mission Østs udførende
samarbejdspartner Dorcas International har også
oprettet et samfundscenter
i Hanano-bydelen i Aleppo,

hvor hun bor. Her får Amoun
og hendes børnebørn et
dagligt måltid mad, tøj og
legetøj til børnene. De modtager også psykisk førstehjælp og psykosocial støtte
til at bearbejde krigens
traumer gennem samtaler,
spil og leg.
Mission Øst har uddelt i alt
900 hjælpepakker til familier
i Aleppo og Homs. Pakkerne
indeholder blandt andet ris,
mel, pasta, linser, bønner,
tomatpure og olie samt
sæbe, klorin, vaskepulver og
håndsprit.

FAKTA

Indsats for at bryde statistikken
• På blot et år er priserne steget med 250%.
• Priser er gennemsnitligt 25 gange højere i dag end i 2010.
• I november begyndte et nyt jobtræningsprogram med
20 deltagere.
• Mission Østs projekt i Syrien er støttet af Danida.

Nyder duften af sæbe
Hjælpepakkerne indeholder
også rengøringsmidler og
værnemidler mod COVID-19. Nu kan Amoun gøre
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

TEMA

Fattig enke vil
gøre alt for sine

børn
Enken Moti Pura Rokaya
får hjælp fra Mission Øst i
Nepal til at øge familiens
indtægt. Børnenes lærere
forberedes på at tage
imod dem i skolen efter
corona.

områder. Halvdelen af
indbyggerne lever under
fattigdomsgrænsen.

For børnene kommer slet
ikke i skole lige nu. På grund
af coronapandemien har
skolen været lukket et år. Og
børnene har med tiden totalt
mistet lysten til at lære
noget.

Tiggeri og lån fra naboer
Motis største bekymring er,
hvordan hun kan forsørge
sine tre små børn. Køkkenhavens afgrøder rækker kun
til en måned; resten af tiden
prøver hun at klare sig ved
tiggeri og lån fra naboer.
”Jeg kan ikke en gang sørge
for mine børns mest basale
behov,” sukker hun. ”Det
er ikke lykkedes at skaffe
hverken tøj eller mad nok
til mig selv og børnene. Mit
højeste ønske er at kunne
møde børnenes behov for
mad og uddannelse og gøre
dem glade.”

Den lille familie bor i landsbyen Dhaulagoha i landkommunen Palata i Nepals
bjerge. Området er et af
Nepals fattigste og fjerneste

Bæredygtig hjælp
Motis situation ser helt
umulig ud. For skal børnene
genoptage skolegangen, skal
hun skaffe skoleuniform,

Moti Pura Rokayas mand
døde for et år siden, og hun
er derfor ene om at forsørge
sine børn og sende dem i
skole – når de kan komme i
skole.
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pæne sko, skolematerialer
og skoletaske til dem alle
sammen. Det har hun slet
ikke råd til.
Det er her Mission Øst kommer ind i billedet. Familier
som Motis får hjælp til at
øge deres indtægt, så de får
mad på bordet. De får undervisning i økonomistyring
og iværksætteri, opsparing
og virksomhedsledelse,

samt jordbrugsteknikker og
planlægning.
De lokale sundhedsklinikker
får også et løft, så børnene
kan få sundhedstjek. Samtidig får lærere og ledere på
10 skoler i Palata kommune
vejledning i at optimere
undervisning til alle de børn,
som har været fraværende
på grund af corona.

FAKTA
• Halvdelen af Nepals familier har kun mad nok til halvdelen
af året. 32% lider under ekstrem fødevaremangel, de fleste af
dem i Karnali-provinsen.
• Projektområdet Palata er et af de mindst udviklede landkommuner i Karanali-provinsens Kalikot-distrikt. Knap 49%
af befolkningen kan læse. For kvinder er tallet nede på 37%.
• 35% af befolkningen lider under diskrimination på grund af
kaste, børnearbejde, partnervold og overdrevet arbejdsbyrde
på kvinder og unge piger.

Til kamp mod coronafattigdom

Alene i pandemiens første
seks måneder var COVID-19
skyld i, at op imod 150 millioner børn blev skubbet ud i
fattigdom på verdensplan.

Flere end 172.000
personer har kunne høre
Mission Østs radiospots
om forebyggelse.

463 millioner skolebørn i
udviklingslandene har ikke haft
adgang til nogen former for
fjernundervisning, siden skolerne
lukkede.

COVID-19-relaterede skolelukninger risikerer at være
skyld i yderligere 72 mio. børns
’læringsfattigdom’. Dvs. at de
som 10-årige ikke kan læse og
forstå en simpel tekst.

Mission Øst har udviklet informationsmateriale om smittebekæmpelse af COVID-19 på
6 sprog.

Mission Øst har arbejdet
for at mindske coronaens
negative konsekvenser på
tværs af 8 lande.

I 2020 nåede Mission Øst 299.000 personer med corona-relateret
beskyttelse, viden og nødhjælp, herunder ca. 128.000 børn.

220.000 hygiejne og
beskyttelsesartikler
uddelt.

Maddistribution til
over 50.000
personer.

Hjælp til 46 hospitaler, klinikker,
skoler mv.

Økonomisk hjælp til
mad og hygiejne til
19.721 personer.

Informationskampagner nåede
227.000 personer
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TADSJIKISTAN

Af Lena Stennicke
Kommunikationsmedarbejder

Mission Øst sikrer

læring
Det er ikke altid egnet for
børn at gå i skole i Tadsjikistan. Helt bogstaveligt.
Farerne er mange, såsom
at skolen styrter sammen
på grund af jordskælv,
at eleverne må studere i
ekstrem kulde, eller at de
støder på stenskred, laviner og vilde dyr på deres
vej til eller fra skole.
Forestil dig dagligt at skulle
sende dine børn ud på en
12 kilometer lang gåtur i et
uvejsomt bjerglandskab. Det
var hverdagen for forældrene til elever fra 5. til 9. klasse
i landsbyen Shirgovad, der
tidligere skulle gå 12 kilometer hver dag for at komme
i skole i nabobyen Yoged –
en farlig gåtur, med risiko for
stenskred, laviner og vilde
dyr. Udover de direkte farer,
der var forbundet med den
lange daglige tur, var turen
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også trættende for de små
børn, og det påvirkede deres
skolegang. For de mindre bemidlede familier betød den
lange tur også en økonomisk
byrde.
”Hver sæson måtte hver
husstand købe adskillige par
sko pr. elev, for de blev så
slidt på turen til nabolandsbyen. Der var familier, som
måtte låne sko til deres
børn af naboer, for de havde
ikke råd til at købe nye selv,”
husker Hr. Pirmahmad, som
er rektor på skolen.
De lokale sundhedsklinikker
får også et løft, så børnene
kan få sundhedstjek. Samtidig får lærere og ledere på
10 skoler i Palata kommune
vejledning i at optimere
undervisning til alle de børn,
som har været fraværende
på grund af corona.

Det er glade elever, der kan nyde både timerne
og frikvartererne på den renoverede skole i
Shirgovad.

En større skole i byen
– og nu med varme
I 2017 gik landsbyens beboere sammen om at bygge en
skole, der var stor nok til, at
også de større elever kunne
gå der. Men midlerne var
små, så resultatet blev en
dårligt isoleret skole, hvor
fugt og kulde havde sat råd i
gulvene. Udover at eleverne
konstant frøs, blev de også
ofte syge og hostede på
grund af det dårlige indeklima.

Rukhshona, en skolepige i
4. klasse, glæder sig over,
at hende og hendes klassekammerater nu kan studere
i et varmt klasseværelse:
”Før var vores skole ikke rar
og i meget dårlig stand. Vi
studerer nu i et rent, lyst og
varmt klasseværelse. Tak til
Mission Øst, som har gjort
vores skole så god.”

Som en del af et større projekt med at sanere og genopbygge skoler i grænselandet mellem Tadsjikistan og
Afghanistan, gik Mission Øst
ind og istandsatte skolen.
Gulve og vægge blev repareret, og hele skolen er
blevet isoleret. Det betyder,
at børnene nu kan studere
trygt, varmt og sikkert.

Skolebyggeriet er finansieret af Storhertugdømmet
Luxembourg gennem PATRIP Foundation. PATRIP
arbejder sammen med
betroede NGO-partnere
som Mission Øst for at
støtte grænsesamfund,
der står over for udfordringer med isolation, vold
og fattigdom.

FAKTA

En ny by, et nyt problem
Historien fra Shirgovad er
langt fra enestående. Som
det fattigste land blandt de
tidligere sovjetstater, er der
lignende skoler at finde i
mange af de små, afsidesliggende landsbyer i grænselandet mellem Tadsjikistan
og Afghanistan. De bjergrige
områder er ofte udsat for
mudderskred, jordskælv
og laviner, og de er svært
tilgængelige.
I løbet af 2019 og 2020 har
Mission Øst gjort syv skoler
egnede til undervisning.
Problemerne i de enkelte
byer var meget forskelligartede, men fælles for dem alle
var, at skolerne trængte til
en særdeles kærlig hånd.
De fleste skoler er blevet
isoleret, da kulde og fugt
har været et gennemgående
problem. Derudover har
Mission Øst skræddersyet
indsatsen efter behovene.
For eksempel manglede
skolen i Jhak borde, stole og
tavler, på skolen i Ravgada
manglede toiletter, og skolen
i Uzbay manglede varmeapparater.
Bekymret for
børnenes sikkerhed
Kun et enkelt sted måtte
det opgives at reparere på
den eksisterende bygning,
da den var både uegnet og
direkte farlig for børnene
at have undervisning i. De
lokale midler var dog ikke
tilstrækkelige, og de lokale
myndigheder anmodede
Mission Øst om hjælp.
Udover at være dårligt
isoleret var den gamle
skolebygning også både faldefærdig og ikke oprindeligt
bygget til at kunne modstå
jordskælv. Med mere end
200 jordskælv registreret
det seneste år, er jordskælv
en hyppig begivenhed.

”Den gamle
skolebygning
var sårbar over
for både vejr og
naturkatastrofer
såsom jordskælv,
kraftigt snefald
og brand. Jeg var
altid bekymret
for skolebørnenes
sikkerhed.”
Solehzoda Sunhatullo,
Uddannelsesansvarlig Tadsjikistan

kraftigt snefald og brand.
Jeg var altid bekymret for
skolebørnenes sikkerhed.”
Bygge nyt fra bunden
Den nye skole åbnede i
december 2020, og timingen
kunne ikke være bedre:
januar er den koldeste
måned i Tadsjikistan med
temperaturer, der går langt
under frysepunktet.
”Den nye skolebygning
er modstandsdygtig over
for katastrofer og er godt
isoleret. Læringsmiljøet er
forbedret betydeligt,” siger
Solehzoda Sunhatullo.

Som underviser på skolen er
Shokirova Gulchehra også
meget begejstret for sin nye
arbejdsplads:
”Både skolelærere og elever
er glade for at undervise og
lære i et behageligt miljø
uden at bekymre sig om
hårdt vejr,” siger hun.

Solehzoda Sunhatullo, som
er uddannelsesansvarlig for
Darvoz-distriktet i Tadsjikistan, forklarer: ”Den gamle
skolebygning var sårbar over
for både vejr og naturkatastrofer såsom jordskælv,

Rukhshona er glad for nu at kunne studere i et varmt klasseværelse i
Shirgovad-landsbyen.
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ARMENIEN

Af Lena Stennicke
Kommunikationsmedarbejder

Toma med sine børn: Senik (15), Aram (13),
Ener (11), Lianna (7), Amada (4), Razmik (3).

Fordrevne
armeniere er fanget i limbo
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Da konflikten mellem
Armenien og Aserbajdsjan brød ud, måtte Toma
forlade sit hjem med sin
syge mand og parrets seks
børn. Hjemme kunne de
leve af deres jord. Nu har
familien ingen muligheder
for at forsørge sig selv.
Mission Østs hjælp falder
på et tørt sted.

”Vi har brug for alle disse
ting. De er meget dyre,
men de er nødvendige, så vi
ville ellers blive nødt til at
købe dem – og det koster os
penge, som vi ikke har,” siger
Toma og understreger, at det
letter byrden en smule for
hende og hendes værtsfamilie at få denne støtte fra
Mission Øst.

Mød Toma - en 37-årig
armensk kvinde, der har
seks børn og en mand med
hjerneskade. Og som om
dette ikke i sig selv er en
hård nok situation, har hun
nu også mistet sit hjem,
indtægtsmuligheder og alle
sine ejendele.

Toma og hendes familie er en
ud af 600 fordrevne familier
i Vayots Dzor-området, der
har modtaget hjælpepakker
af Mission Øst.

En fredsaftale mellem Armenien og Aserbajdsjan har
efterladt familiens landsby,
Zangilan, på aserbajdsjanske
hænder. Toma og hendes
familie måtte derfor efterlade alt og søge tilflugt hos
slægtninge i Vorotan, en
landsby på den armenske
side af den nye grænse til
Aserbajdsjan.
Bortset fra at modtage lidt
støtte til mad fra kommunen
og kortsigtede sociale pakker fra det offentlige, lever
familien i øjeblikket af deres
opsparing, hvilket naturligvis
ikke er en holdbar løsning.
Hertil kommer, at den
økonomiske byrde er ekstra
tung på grund af, at Armenien er ramt af ekstraordinær høj inflation.
Meget tiltrængt hjælp
Hjælpen fra Mission Øst
letter presset lidt. De
hygiejnepakker og beskyttelsesudstyr mod COVID
-19, familien får, frigiver
penge til mad og andre basale fornødenheder.

At flygte var
den eneste mulighed
Udover at forlade deres hus
måtte familien også efterlade 300 træer og alle deres
husdyr – som var det, familien plejede at leve af. Toma
producerede og solgte druer
og tjente herved penge nok
til at forsørge familien. På
grund af Tomas mands helbredsproblemer, vil han have
meget svært ved at finde sig
et arbejde.
”Vi har mistet alt det, vi har
skabt for vores børn. Vi er i
en meget svær situation nu,
og vi har en daglig kamp at få
enderne til at mødes,” siger
Toma. Hun er dog meget
bevidst om, at familien ikke
havde andre muligheder end
at flygte og efterlade alt.

nødt til at flygte fra Nagorno
Kharabakh, da området blev
en del af Aserbajdsjan.

plante træer og starte et nyt
liv, der vil betyde et hjem og
et håb for hendes børn.

”Vi har mistet alt
det, vi har skabt
for vores børn. Vi
er i en meget svær
situation nu, og vi
har en daglig kamp
at få enderne til at
mødes”

Mission Østs repræsentant i
Armenien, Narik Kirakinian,
forklarer, at familien som de
tusinder af andre er fanget i
dette limbo. Mens de afventer beslutninger vedrørende
potentiel genhusning, får de
hjælp fra Mission Øst.

Toma, mor til seks

Håbet om et stykke jord
Toma håber, at de får støtte
til at bosættelse sig i et hus
på et nyt stykke jord. Hvis
de får det, er hendes plan at

”De er meget taknemmelige,
fordi det ikke kun hjælper
dem, men også værtsfamilierne for den del af flygtningene, der bor hos slægtninge. Vi giver dem en chance
for at lette byrden for deres
værter ved at de kan bidrage
med de pakker, de får.”

FAKTA

Pakkerne indeholder:
• Tandbørster og tandpasta
• Sæbe, shampoo, opvaskemiddel og vaskepulver
• Toiletpapir, hygiejnebind og håndklæder
• Masker og sprit

En af deres naboer forblev i
Zangilan efter evakueringen.
Naboen er desværre nu blevet rapporteret dræbt. Hans
historie har ramt familien
hårdt, og han vil være endnu
et forfærdeligt minde fra
den krig, der tog deres hjem.
Tomas situation er langt fra
enestående. Siden konflikten brød ud i slutningen af
september, har mere end
70.000 armeniere været
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IRAK

Af Lena Stennicke
Kommunikationsmedarbejder

Kvinder bryder

tavsheden
Vold mod kvinder er
et tabu i Irak. Nu slår
kvinderne igen gennem
malerier på et af Mission
Østs medborgercentre i
Sinjar, Irak.
“I vores kultur forventes det,
at kvinder forbliver tavse,
når det kommer til vold,
uanset om volden er vold
i hjemmet, voldtægt eller
angreb fra en fremmed. Men
tavshed kan ikke helbrede
sår eller løse problemet.”
Citatet stammer fra en af
de udsatte kvinder, der
kommer på et af Mission
Østs medborgercentre i
Sinjar. Her har hun deltaget i kunstprojektet ”Bryd
Tavsheden”, som er en del af
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FNs internationale 16-dages kampagne rettet mod
kønsbaseret vold. Resultatet
er mere end 20 udtryksfulde
kunstværker, som skildrer
de forskellige former for
kønsbaseret vold og deres
negative konsekvenser.
Projektet er blot et af en
række tilbud, der har til
formål at aflaste de lokale
kvinder psykisk, så de kan
opnå øget mental trivsel i
en hverdag, som er præget
af stress og traumer.
Mange af kvinderne er
stadig hjemsøgt af traumer
efter den ekstreme vold, de
oplevede under ISIS’ blodige
angreb på Sinjar i 2014.
Skyggepandemien
Oveni kvindernes eksister-

ende traumer kommer vold
i hjemmet, og det er et stort
problem i Irak. På verdensplan estimerer WHO, at
35 procent af alle kvinder
har oplevet fysisk og/eller
seksuel vold på et eller andet
tidspunkt i deres liv – og
noget tyder på, problemet
kun er vokset her under
coronapandemien.
Nye data fra FN og rapporter fra frontlinjen har vist,
at alle former for vold mod
kvinder og piger, især vold
i hjemmet, er blevet værre
under pandemien. FN kalder
det for ”skyggepandemien.”
Hårdt brug for hjælp
Så der er hårdt brug for
Mission Østs medarbejdere, som står til rådighed

med praktisk hjælp og
vejledning til de kvinder, der
har været udsat for eller
stadig udsættes for vold i
hjemmet. På centrene kan
kvinder få hjælp til beskyttelse, psykosocial støtte og
juridisk bistand. Mission Øst
arbejder også løbende på at
sensibilisere lokalsamfundet
og øge bevidstheden om
kønsbaseret vold.
Tilbuddene spænder fra
fysisk og mental træning,
terapeutiske samtaler, tegning og maleri til musikundervisning. Desuden har
kvinderne mulighed for at
tilegne sig basale regne- og
læsefærdigheder, så de er
bedre klædt på til at agere
selvstændigt både i og uden
for hjemmet.

Dette maleri udtrykker de
forskellige former for vold,
der sker mod en kvinde. I
Shno maleri repræsenterer
øreringen tvangsægteskaber og
ægteskaber med mindreårige.
Portrættets ansigt viser, at hun
ikke er glad, og hun forestiller
sig selv som en due for at få fred
og frihed.

”Vold mod kvinder
og piger er en
global epidemi, der
ødelægger liv og
samfund og hæmmer
udvikling,” siger
Jihan, som har malet
dette maleri.

Ameera maleri
udtrykker den
vanskelige fase, da
ISIS angreb. Hun
fortæller: ”Den
midterste del af
maleriet beskriver
blodet og brutaliteten,
vi stod over for fra ISIS
– den måde, de dræbte
og slagtede os på.”

NR. 1 2021 | MISSION ØST | 19

DANMARK
Af Svend Løbner Freelancejournalist Ulrik Jantzen Fotograf

Ny generalsekretær
leverer kvalitetsbistand
med

hjertet

Betina Gollander-Jensen vil føre Mission Øst videre
fra en "familie-startup" til en professionel hjælpeorganisation, der kan løfte hele lokalsamfund ud af
nød og fattigdom.
Personlig og professionel. Engageret og systematisk.
Handlekraftig og vedholdende. De tre begrebspar indrammer Mission Østs nye generalsekretær Betina
Gollander-Jensen. Hun bliver grebet helt ind i hjertekulen, når hun møder fattige og flygtninge og holder
samtidig hovedet koldt, når hun indgår i langstrakte
forhandlinger med offentlige donorer. Hjerte og hjerne
må følges ad, for at vi kan nå de mest udsatte i verdens
afkroge med kvalitetshjælp, mener hun.
Forstår de udsatte
Vi møder Betina Gollander-Jensen over Zoom for at
lære hende bedre at kende. Hvad driver hende? Hvad
rører hende? Hvad drømmer hun om for Mission Øst?
Det står klart med det samme, at barndommen har
sat sit præg:
”Jeg kommer fra en arbejderfamilie og mærkede fra
første færd, hvad det vil sige at komme fra kår, hvor
man ikke er bedre bemidlet, ikke har råd til årlige ferier,
og ikke er kendt nede i tennisklubben. Den baggrund gør,
at jeg kan forstå og sætte mig i deres sted, som er socialt
udsatte,” fortæller hun og pointerer samtidig, at familien
altid har bakket hende op.

2 0 | MISSION ØST | NR 1 2021

Svært at holde
tårerne tilbage
Derfor rører det hende, når
hun møder flygtninge og
fordrevne ude i verden:
”Af og til, når jeg er ude
og møde de mennesker, vi
hjælper, kan jeg da stadig selvom jeg har været 25 år i
denne branche - have svært
ved at holde tårerne tilbage,”
fortæller hun.
Sidste gang det skete, var
da hun i sin tidligere stilling
besøgte en flygtningelejr på
grænsen mellem Myanmar
og Thailand, hvor flygtningene havde boet i årtier.
”Jeg mødte en gruppe unge
teenagere på mellem 15 og
17 år, som var vokset op i
flygtningelejren. De havde
ingen muligheder, kunne
ikke komme ud af lejren, og
slet ikke tage en uddannelse.
Vi lavede ungdomsklubber,
hvor de kunne spille og indspille musik.”
”De unge fortalte, hvor
meget det betød for dem at
have et sted at mødes. Og så
begynder de at spille musik.”
Forundret og taknemmelig
Hun fortsætter efter en
pause:
”Jeg må indrømme, at jeg
sidder og bliver rørt lige nu,
mens jeg fortæller det. Det
rørte mig, at de unge mennesker, der havde så svære kår,
alligevel formåede at få noget godt ud af det, se positivt
på livet, og at vi faktisk hjalp
dem til det.”
”Det rører mig allermest, at
mennesket har en iboende
styrke. Jeg bliver gang på
gang forundret over de
kræfter og de ressourcer,
mennesker har. Man tænker:
”Nej, nu knækker de!” Men
så ser man deres selvopholdelseskraft og bliver forundret og taknemmelig!”

Det lange, seje træk
Betina Gollander-Jensens
personlige engagement går
hånd i hånd med den professionelle systematik, som skal
til, for at en hjælpeorganisation både kan reagere spontant og holde ud i det lange,
seje træk. Derfor lægger hun
vægt på samarbejdet med
lokale organisationer ude i
felten:
”Vi vil hjælpe lokalbefolkningen til at klare sig selv – både
den enkelte og samfundet.
Herhjemme har vi frivillige
foreninger og organisationer, som påvirker og samarbejder med politikere og det
offentlige. I mange lande
eksisterer sådan et civilsamfund slet ikke. Hvis vi
nogensinde skal se mennesker klare sig selv, så nytter
det ikke kun at dele en pose
ris eller en pose korn ud. For
så har vi samme problem
næste år eller måske allerede om et par måneder.”
”Vi bliver nødt til at sikre,
at næste år, når deres høst
måske slår fejl, så er der nogle lokale organisationer, der
har lært, hvordan man deler
korn ud. Og næste år forhindrer, at tørke og oversvømmelser får så katastrofale
konsekvenser. Og næste år
påvirker lokalpolitikerne til
selv at uddele nødhjælp og
vedtage den slags indsatser i
deres love.”
Fra startup til
moden organisation
Det er her i det såkaldte
”nexus”, hvor akut nødhjælp går over i langsigtet
udvikling, Mission Øst
har sin særlige ekspertise.
På samme måde befinder
Betina Gollander-Jensen sig
nu i overgangen mellem en
familiedrevet organisation,
der startede i Hartznerfamiliens garage, og en

organisation med over 200
medarbejdere i otte lande.

”Det rørte mig, at
de unge mennesker, der havde så
svære kår, alligevel formåede at få
noget godt ud af
det, se positivt på
livet, og at vi faktisk hjalp dem til
det.”
Betina Gollander-Jensen,
Generalsekretær

Hvordan navigerer du i det?
”Der er rigtig meget godt at
tage med fra en familiestartup, der hviler på faste værdier. Det værdisæt og den
energi skal vi have med os
ind i fremtiden. Men der skal
også nyt til. Der er forskel på
at drive en familiestartup og
en professionel organisation.
Derfor kigger jeg nu på de
fremtidige strukturer,
arbejdsfunktioner, samarbejdsfora og økonomiske

systemer. Jo flere mennesker, vi er, jo vigtigere er det, at
vi har helt faste procedurer.”
Kvalitetsbistand til
de mest udsatte
Hvad vil du gerne se mere af?
”Først og fremmest at vi
fokuserer dér, hvor vi har en
særlig niche: Vi er gode til at
arbejde i områder med decideret konflikt og krig. Jeg
tænker især på Afghanistan,
Irak og Syrien. Vi hjælper
mennesker under decideret
væbnet konflikt. Det vil jeg
se meget mere af, og at vi
bliver anerkendt for
det.”
Hvor er Mission Øst
henne om 10 år?
”Da er vi blevet en organisation, der er kendt ude i
verden for at levere rigtig
god bistand i de sværest
fremkommelige områder,
både humanitært og i udvikling. Vi er en organisation,
hvor der er meget kort mellem beslutning og handling
som gør, at vi altid leverer
hjælp af højeste kvalitet.”

FAKTA

Om Betina Gollander-Jensen
• Uddannelse: Bachelor i retorik og dansk fra Københavns
Universitet. Kandidat i internationale studier og socialvidenskab fra Roskilde Universitets Center.
• Erfaring: Udsendt af FN's Flygtningeorganisation UNHCR
i Sydafrika, Uganda og Sudan. Udstationeret for det danske
udenrigsministerium som seniorrådgiver på den danske
ambassade og i det kenyanske flygtningedepartement.
• Tidligere ansættelser: International chef i Caritas
Danmark. Projektleder og flygtningekoordinator i Amnesty
International. Programansvarlig i Dansk Flygtningehjælp.
Programchef i Statens Serum Institut med ansvar for
Østafrika.

NR. 1 2021 | MISSION ØST | 21

KORT NYT

Kom med til

Vil du gerne vide mere om Mission Østs projekter med udsatte mennesker i de fjerneste
egne af verden? Meld dig til Årsmødet d. 30. maj 2021 kl. 15. Læs mere i vedlagte invitation.
Vi vil gerne invitere alle, der interesserer sig for Mission Østs arbejde til vores årlige generalforsamling i Hellerup.
Det bliver muligt at deltage og stemme både online og fysisk ved Årsmødet. På Årsmødet kan du høre om resultaterne af vores hjælpearbejde i ni programlande. I år vil vi sætte særligt fokus på den indflydelse, coronapandemien
har haft på vores arbejde.
Ønsker du at deltage i Årsmødet, bedes du tilmelde dig senest d. 17. maj 2021 på:
admin@missioneast.org eller tel.: 3961 2048.
Tid: Søndag den 30. maj 2021 kl. 15.00 – 18.00
Sted: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

Få et medlemskab til
50 kr. om året og vær
med i den livsvigtige
indsats.
Dit medlemskab er
vigtigt! Offentlige puljer
og fonde stiller krav om, at
foreninger som vores skal
have et vist antal medlemmer, før de bevilliger penge.

2 2 | MISSION ØST | NR 1 2021

• Med flere medlemskaber
kan vi sammen sikre mange
tusinder mennesker får
nødhjælp og bæredygtig
udvikling i de fjerntliggende
egne af verden.
• Med et medlemskab får du
ret til at stemme ved generalforsamlingen og kan præge
vores arbejde.

• Med et medlemsskab giver
du os samtidig en stærkere
politisk stemme, så vi kan
være med til at sikre og forbedre vilkårene for verdens
fattigste.

Du kan tilmelde dig
som medlem på
www.missioneast.org/
medlemskab
Eller indbetale 50 kr.
på Netbank: reg.: 3170
konto.: 0010918030
Mærk indbetalingen:
Medlem2021

Derfor støtter jeg...
Det er så lidt, der skal til. Og det kan redde så meget.
Det fortæller en pensionist, der støtter Mission Østs
hjælpearbejde, og nu midt i sine 70’ere har besluttet
at donere halvdelen af sin arv til Mission Øst.
”I er så jordnære,” fortæller han, da vi ringer ham op.
”Jeg opdagede, at I oplærer kvinder i Iraks bjerge til
at være biavlere, og hjælper dem i gang. Det var en
øjenåbner for mig, at man hjælper på stedet sammen
med de lokale, som det nu er muligt på det tidspunkt.
Det er såre enkelt, men et eksempel på hjælp, der er
meget effektiv.”
Vil bruge penge til at hjælpe andre
Den aktive pensionist ønsker at være anonym, når
han nu betænker Mission Øst i sit testamente:
”Når jeg nu en gang skal væk, skal Mission Øst have
halvdelen af, hvad der er tilbage,” erklærer han og
forklarer:
”Jeg er aleneboende og har ingen arvinger. I kan da
lige så godt få det, som jeg ikke skal bruge til noget.
Hvad skal jeg bruge penge til, når jeg er gammel og på
retur? Jeg har de penge, jeg skal bruge, og så kan jeg
lige så godt hjælpe andre mennesker med noget. Så
enkelt er det.”

Det er så lidt, der skal til. Og det
kan redde så mange. Det er en
fantastisk hjælp!”
Anonym støtte om sit testamente

Så jordnær og så simpel
Han nævner betydningen af, at hjælpen fra Mission
Øst “er så jordnær og så simpel”.
”Jeg læste også i jeres blad om oplysning til kvinder
oppe i bjergene om, at de skal adskille afføring fra
drikkevandet. Det havde de ikke tænkt over, og derfor
blev de syge. Men det har de nu fået adskilt, og så
kører det igen. Det er så lidt, der skal til. Og det kan
redde så mange. Det er en fantastisk hjælp!” slutter
han.
Mission Øst kender mandens identitet, og hjælper også med alt papirarbejdet, uden at det koster
noget. På den måde går alle pengene ubeskåret
videre til at hjælpe fattige og udsatte børn, familier
og samfund.
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Når nøden er størst,
er hjælpen nær...
Libanon er ramt af flygtningestrømme, galoperende
inflation, arbejdsløshed og fødevaremangel. Og corona.
Både flygtninge og libanesere skriger på vores hjælp.
Et nyt projekt for udsatte syriske og libanesiske
kvinder begrænser corona-smitten og giver dem en
fremtid: De syr mundbind til Libanons andre udsatte.
Det er hjælp til selvhjælp! Støt kvinderne i at hjælpe andre libanesere og syriske flygtninge i Libanon

NETBANK

DANKORT

MOBILE PAY

Overfør til reg nr. 3170,
kontonr. 0010 24 3327

Betal med dankort på
missioneast.org/levevej

Betal over mobilen via
Mobile Pay til 37856

Ethvert beløb er velkomment. Mærk din hjælp: “LEVEVEJ”

Dit bidrag går til Libanons mest udsatte og sårbare mennesker. HUSK! Bidrag er fradragsberettiget op til 17.000 kr. i 2021. Angiv CPR. nr. for at få automatisk skattefradrag.
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1.000 KR.

Frivilligt beløb
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