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Efter ti års krig, inflation og ødelæggelser ligger Syrien i ruiner og
befolkningen mangel mad, brændstof
og arbejde.
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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Vi hjælper mennesker på fode efter

Krig og katastrofe
Mission Øst er kendt for at stå
sammen med udsatte lokalbefolkninger. Det forsætter vi med.
Den syriske borgerkrig har stået
på i 10 år, og FN rapporterer, at
krigen langt fra er slut. Afghanistans
befolkning går en usikker tid i møde,
når Danmark med øvrige lande
trækker deres fredsbevarende
styrker ud af landet. Irak er hærget
af årelang krig mod Islamisk Stat.
Og Armenien holder vejret, om den
skrøbelige våbenhvile i konflikten
om enklaven Nagorno Karabakh nu
også holder.
Verden er af lave, når had, vold og
drab får magt. Men verden falder
også i hak, når mennesker viser mod,
søger fred og rækker hinanden en
hjælpende hånd. Mission Øst er sat i
verden for at stå sammen med kriseramte lokalbefolkninger i verdens
mest afsidesliggende og svært
fremkommelige egne i fattige lande.
Lande, der oven i købet er hærget af
enten krig eller naturkatastrofer.
I dette magasin fokuserer vi på
Syrien, hvor vi midt i krigens skygge
hjælper befolkningen på fode
gennem akut nødhjælp og langsigtet
udviklingshjælp. Sammen med
vores lokale samarbejdspartnere
uddeler vi mad, hygiejneudstyr og
værnemidler mod Corona til fattige
familier, der har mistet arbejde og
indtægt. Og vi hjælper dem med at
komme sig over krigens traumer og
underviser dem i bæredygtigt landbrug, så de kan forsørge sig selv.

Vi går også op i helikopterperspektiv
og opdager, hvordan klimaforandringer skaber tørke og oversvømmelser og dermed også konflikter
og flygtningestrømme. Vores
ambassadør Mikael Jarnvig fra DR
Vejret gør os i et interview klogere
på, hvordan vi kan være med til at
afbøde de værste katastrofer ved
at dele vores penge, teknologi og
knowhow med de lande, der er mest
udsat for klimaforandringernes
konsekvenser.
Det handler om solidaritet.
At vi står sammen med de sårbare,
selv når krigen lurer og katastroferne står i kø for at ske. Det er vi
kendt for i Mission Øst.
Og det bliver vi ved med.
Tak, hvis også du som læser dette
vil stå sammen med os og alle de
vidunderlige mennesker, vi prøver
at hjælpe.
Så er verden ikke helt af lave
– trods alt.
Bedste hilsener,

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær
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VERDEN I ØST
LIBANON
Stabilitet til
traumatiserede
syriske flygtninge

Når de internationale styrker trækker sig ud af
Afghanistan, bliver Mission Øst i landet med vores
afghanske team og fortsætter vores humanitære
udviklingsarbejde med bl.a. at styrke kvinders rettigheder.

AFGHANISTAN
Mission Øst bliver i
Afghanistan
Afghanistan står ved
en skillelinje. Den 11.
september 2021 trækker
de amerikanske soldater og
den internationale styrke
– herunder Danmark – sig
ud af landet efter 20 års
international intervention
og tilstedeværelse. Det er
samtidig 20 år siden Mission
Øst begyndte arbejdet i det
nordøstlige Afghanistan.
Når de internationale
styrker trækker sig ud,
bliver Mission Øst i landet
med vores afghanske
team og fortsætter
vores humanitære
udviklingsarbejde på
trods af det formindskede
råderum, der bliver efter
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11. september 2021. Vi
bliver i et fortsat mere
ustabilt land, hvor vi
oplever en fortsat stigning
i angreb fra afghanske
oppositionsgrupper,
der især er gået efter
kvindelige aktivister,
menneskerettighedsforkæmpere og journalister.
Den altoverskyggende
prioritet er fortsat at
bekæmpe COVID-19 med
hygiejnekits og information
via radioen. Mange resurser
er gået til bekæmpelse
af COVID-19, så andet
er blevet nedprioriteret.
Men det vender nu,
hvor vi effektiviserer
både arbejdsrutiner og

programarbejdet, som
omfatter fødevaresikkerhed,
uddannelse- og arbejdstræning, genplantningsprojekter og WASH. Mission
Østs stærke engagerede
team i Afghanistan vil fortsat
levere i det ustabile land, der
har et stort behov for mere
hjælp og støtte, specielt
nu hvor de internationale
styrker trækker sig ud.

75 procent af de syriske
flygtninge i Libanon lider
af PTSD, viser de seneste
tal. De traumatiske
oplevelser flygtningene
har været igennem med
krig, død og mangel
på alt, giver store sår
på sjælen. Tuana er en
ung kvinde, der kom
til Libanon 2019. Hun
havde det meget skidt,
efter hun havde været
udsat for vold, og deltog
i nogle psykosociale
støttesessioner
for kvinder på
medborgercentret i
Batroun, der drives af
Mission Østs lokale
partner Tabitha. Hun fik
også juridisk bistand,
hvor hun med hjælp fra
sin mor fik indsamlet
juridiske dokumentation
for at kunne blive i
landet. Nu har Tuana
endelig fået lovligt
ophold i Libanon i 2021,
hvilket gør det muligt for
hende at få et arbejde,
så hun kan forsørge sin
familie – som den eneste.
Opholdstilladelsen
har også gjort hendes
daglige liv lettere,
så hun kan passere
kontrolpunkter under
lockdown uden frygt
for at blive fanget. Den
psykosociale og juridiske
bistand for flygtningene
er medvirkende til,
at udsatte syriske
flygtninge og nødlidende
kan komme sig over
traumer og skabe sig et
liv igen.

KINA
’Overcoming’ på udstilling i Kina
Mission Østs film ’Overcoming’ beskriver to unge
med synshandicap i Danmark og Nepal. Filmen har
netop været vist gentagne gange under udstillingen
”AccessAbility” i Beijing i Det Danske Kulturinstitut.
Her bliver 26 stærke, personlige portrætter og
fortællinger om at leve med en fysisk eller psykisk
sygdom præsenteret. På udstillingen var der også både
make-up workshop og yoga for blinde, danseforestilling i
rullestol samt stand-up for døve. Der var også et indlæg
med Universal Fashion Lab under Beijing Institute of
Fashion Technology som designer tøj til personer med
funktionsnedsættelse m.m.

IRAK
Børn får briller, så de kan følge med i skolen
Nogle børn har svært ved at læse og skrive af den enkle
årsag, at de trænger til briller. Det gælder også i Irak, hvor
skolelærere i Mission Østs projektområder hjælper børn
med at genvinde tabte skolekundskaber efter krigen. For
når de ikke kan se skarpt, har de svært ved at følge med i alle
boglige fag. Og når der ikke er en optiker i nærheden, hvor
de kan få øjnene testet og købe de rigtige briller, ser situationen ganske håbløs ud. Derfor har Mission Øst nu sørget
for, at børnene kan komme til optiker i nærmeste by sammen
med en værge. Med støtte fra det tyske udenrigsministerium
kan Mission Øst desuden betale for brillerne. Dermed kan
børnene nu følge med i skolen igen. Hjælpen bliver værdsat
af både forældre, lærere og af lokalsamfundet.

Udstillingen ”AccessAbility” indgår i programmet ”I’m
Perfect”, som er overskriften for de indsatser Det Danske
Kulturinstitut i Beijing står for det kommende år. Her
undersøger instituttet livet med fysiske og psykiske
udfordringer set fra forskellige vinkler og zoomer ind på
kunsten og kulturens rolle i bl.a. psykiatrien.
Der var stor tilslutning til udstillingen hele ugen.
Allerede på de første to dage var der flere end 4500
besøgende forbi for at opleve ”AccessAbility”. Det Danske
Kulturinstitut i Kina håber, at ”AccessAbility” kan være
med til at starte nye vigtige samtaler, som udfordrer
begrebet ”normalitet” og viser værdien i forskellighed
både i og udenfor Kina, skriver instituttet.

TADSJIKISTAN
To nye rehabiliteringscentre for børn med handicap
Fire ud af fem børn med handicap i Tadsjikistan får
ikke den korrekte behandling og hjælp, der svarer til
deres særlige behov. Der er en betydelig mangel på
rehabiliteringstjenester og manglende viden blandt de få,
der tilbyder rehabilitering. Det råder Mission Øst nu bod
på. Med støtte fra EU skal et nyt projekt i Khathlon hjælpe
børn med handicap og deres familier med at få adgang til
rehabilitering og til at blive ligestillede og accepterede
medlemmer af samfundet – uden at blive stigmatiseret.
To rehabiliteringscentre for børn med handicap bliver
etableret og udstyret, og rehabiliteringen vil blive
understøttet ved oplære forældrene i at støtte og træne
med deres børn. Forældrene vil opmuntre hinanden gennem
forældregrupper.

Mission Østs film ’Overcoming’
blev vist gentagne gange på
Det Danske Kulturinstituts
udstilling ”AccessAbility” i
Beijing i Kina. (Foto: Dansk
Kulturcenter i Beijing)
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

TEMA

SYRIEN

Et land i

Opløsning
Efter 10 års krig har Syrien mere
brug for nødhjælp og udvikling end
nogensinde. Mission Øst uddeler
akut nødhjælp og hjælper ramte
familier med at komme på fode.
10 år efter borgerkrigen i Syrien
begyndte, er situationen for
befolkningen forværret betydeligt
år for år. En ny rapport fra FN
afslører, at både myndigheder
og oprørsgrupper overskrider
grundlæggende menneskerettigheder
”for kortvarig politisk gevinst
eller under påskud af at bekæmpe
terrorisme”. Rapporten til FN’s
Menneskerettighedsråd er udarbejdet
af en uafhængig international
undersøgelseskommission og
markerer 10-året for den syriske
borgerkrig. Krigen eskalerede den
15. marts 2011, da det syriske
militær skød mod demonstranter i
byen Daraa og dræbte fire personer.
Siden er Syrien gået i opløsning med
mere end halvdelen af den syriske
befolkning fordrevet enten internt
eller eksternt. FN kalder situationen
”verdens største flygtningekrise”. Byer
er blevet til ruinhobe, og væbnede
aktører udnytter stadig befolkningen,
lyder rapporten, der bygger på 60
undersøgelser og 8.000 interviews.
”Syriske familier i befolkningstætte
områder har lidt under enorme luft6 | MISSION ØST | NR 2 2021

og artilleribombardementer; de har
udholdt angreb af kemiske våben,
og måttet udholde belejringer, der
har ført til sult og bremset nødhjælp.
Overtrædelserne kan betyde
forbrydelser mod menneskeheden,
krigsforbrydelser og andre
internationale forbrydelser, herunder
folkedrab,” lyder rapporten.
Familier betaler prisen
Rapporten beretter om ”den
mest afskyelige overtrædelse
af international humanitær og
menneskerettighedslov begået mod
civilbefolkningen i Syrien siden marts
2011”.
”Børn, kvinder og mænd i Syrien har
betalt prisen for at en brutal autoritær
regering har udløst ekstrem vold for
at dæmpe uenighed,” udtaler formand
for kommissionen, Paulo Pinheiro.
Situationen bekræftes af Det syriske
netværk for menneskerettigheder,
der i sin seneste rapport fra januar
2021 beretter om, at det syriske
regime ”fortsætter deres sædvanlige
politik med brutal undertrykkelse i
forsøg på at kvæle ethvert oprør ved
fortsatte arrestationer…”. Rapporten
navngiver ledere i det syriske regimes
sikkerhedsstyrker, der har begået
overgreb på tusindvis af syrere fra
2011 til i dag.

10 års fortvivlelse
Ved en nylig konference om den
humanitære situation i Syrien, udtalte
FN’s humanitære chef Mark Lowcock:
”Det har været ti års fortvivlelse
og katastrofe for syrere. Faldende
levevilkår, økonomisk tilbagegang og
COVID-19 resulterer nu i mere sult,
underernæring og sygdom. Der er
færre kampe, men ingen fred. Flere
mennesker har brug for mere hjælp
end på noget tidspunkt under krigen,"
siger han.
Det er under disse svære forhold
Mission Øst uddeler akut nødhjælp
til hårdt ramte familier og udvikling
til bedre levevilkår i byerne Homs og
Aleppo i Syrien.

FAKTA
I Syrien har omkring 13,4 millioner
mennesker brug for humanitær
bistand og beskyttelse. 6,7 millioner
er internt fordrevne og flere end 5,6
millioner er flygtet ud af landet.
Kilde: FN (UNOCHA,
29 marts 2021)

Af Karen Bendix

Sådan

hjælper

vi

For ti år siden udbrød konflikten i Syrien. I dag er landet stadig i krig og stor krise med mere end
5,6 millioner flygtninge i lande rundt om Syrien og 6,7 millioner syrere, der er internt fordrevet.
Syrien er det land i verden, der har det største antal af internt fordrevet. Det er mennesker, der har levet med rædslerne
fra krig og krise i over 10 år. De har mistet deres hjem, deres jord, deres arbejde – og mange familiemedlemmer er døde.
De lever i et land med udbredt mangel på mad og brændstof og skyhøje priser på basale råvare forårsaget af massiv
inflation og valutakursfald. 13,4 millioner mennesker har ifølge FN brug for humanitær hjælp. 12,4 millioner lider af akut
mangel på fødevare. Stigningen i smitte med Covid-19 i landet sætter den i forvejen sårbare befolkning yderligere i fare
med sundhedssystemer, der har nået grænsen for, hvad de kan rumme. Med en ødelagt økonomi og en ustabil politisk- og
sikkerhedssituation i landet, kæmper befolkningen for at få enderne til at mødes, når de vender hjem til ødelagte hjem og
arbejdsløshed. Det er her, vi som nødhjælps- og udviklingsorganisation kan træde til og støtte de mest sårbare mennesker
med humanitære projekter, beskyttelse og genopbygning.

Humanitær støtte

Traumehjælp

Arbejdsmodning

Uddannelsesstøtte

Mission Øst arbejder i Syrien
gennem vores lokale partner
Dorcas for at imødekomme
et stigende behov for
fødevare, hygiejneartikler
og COVID-forebyggelse og
-beskyttelse, og leverer bl.a.
mad og hygiejnesæt til de
mest udsatte mennesker.

Med de oplevelser syrerne
har været igennem de
seneste ti år med krig,
fordrivelse og konflikter,
er mange mennesker
hårdt traumatiseret. Især
er kvinder, børn og unge
hårdt ramt og får tilbudt
psykosocial hjælp og
beskyttelse i forbindelse
med vold i hjemmet,
voldtægt eller misbrug og
udnyttelse af børn.

En del af det, at genoprette
syrernes levevilkår, er at
hjælpe dem med at få et
arbejde og tjene nogle
penge. Derfor støtter vi
iværksætteruddannelser,
kvinders adgang til
arbejdsmarkedet og
landmænd med frø
og materialer til at dyrke
jorden, så de kan skabe en
forretning ud af afgrøderne.

Gennem erhvervsuddannelse og
lærlingeordninger
hjælper vi flere unge
med at få kvalificerede
ansættelser. Bl.a. ved at
de får lettere adgang til
lokale virksomheder og
arbejdsgivere.

Vi fortsætter vores arbejde i et stadig mere ustabilt og skrøbeligt Syrien med tiltag, der både er relevante, rettidige
og effektive, samtidig med vi tackler akutte og langsigtede behov hos mennesker, der er fanget i denne langvarige
konflikt og krise.
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Af Karen Bendix

Familier mangler mad og lever i ekstrem

fattigdom

TEMA

SYRIEN
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”Jeg var ikke fattig før krigen. Nu føler jeg mig
fattig. Men når jeg besøger medborgercentret,
genfinder jeg min værdighed og kan mærke, at jeg
bliver respekteret som menneske. 1000 tak for
det!” fortæller Onkel Mohamad.

FAKTA

Fire millioner syrere lever under fattigdomsgrænsen
4 millioner syrere lever i dag i ekstrem fattigdom. 10 år med borgerkrig har først til en
humanitær krise med mangel på fødevarer for de mange familier, der har været påvirket af
krigen og nu er faldet under fattigdomsgrænsen. Distributionen af nødhjælpspakker hjælper
familierne og støtter dem med at bevare deres menneskelige værdighed, så de kan klare
udfordringerne, indtil levevilkårene bliver stabile.

Krigen i Syrien påvirker
hele befolkningen. Værst
går det ud over dem, der
har mistet deres arbejde
pga. flugt fra deres hjem,
landbrug eller forretning.
De har ingen indkomst og
uden penge - ingen mad.

Flugten fortsatte
Det gik dog ikke som
planlagt for Mohamad og
hans familie. Der var ingen
mulighed for at komme hjem
til deres landsby. Han kunne
ikke finde et sted at bo til
sin familie i en lang periode. Med krigens fornyede
kampe rundt om i landet
måtte han og familien flygte
fra sted til sted. Under disse
flytninger rejste hans sønner
til udlandet bortset fra én,
og alle hans døtre blev gift
bort. Til sidst bosatte han
og hustruen sig i Hanano i
Aleppo.

og uden mad. I Hanano
Mohammad og hans kone
blev han introduceret til
blev godkendt som modtagmedborgercentret, som
ere af hjælpepakkerne med
Mission
mad.
Østs driver
Østs
"Jeg sværger Mission
gennem vores
lokale partner
ved Gud, det er Dorcas har
lokale partner
Dorcas. Onkel
to dage siden, leveret tre
Mohamad
nødhjælpjeg smagte et spakker med
Onkel Mohamad fra Alepanmodede
pos opland har været vant
om hjælp til
stykke gammelt mad til Onkel
til at forsørge sin familie. I
mad, da han
Mohamad og
brød."
70'erne arbejdede han som
ikke havde til
hans kone, som
Onkel Mohamad
landmand og forsørgede
dagen og vejen.
nu er henvist til
sin familie med kone og syv
Han var syg af
andre NGO'er
børn. Han var fuldstændig
træthed og fysisk udmattet
i området, så de er sikret
afhængig af sit landbrug og
fra underernæring, da han
hjælp til mad, indtil hans
de produkter, han dyrkede,
kom til medborgercentret
helbred er bedre.
solgte og levede af.
og sagde: "Jeg sværger ved
Alderen gjorde
Gud, det er to dage siden, jeg Følelse af værdighed
Men så kom krigen. Området ham arbejdsløs
smagte et stykke gammelt
Onkel Mohamad har fået et
de boede i blev krigszone, og Onkel Mohamad er en ældre brød."
nært og godt forhold til medde var tvunget til at eftermand, og havde derfor
arbejderne i medborgerlade deres hjem og eneste
meget svært ved at finde
Hjælp til sultne syrere
centret, som han føler, har
indtægtskilde og flygte fra
et arbejde, og en passende
På medborgercentret indbehandlet ham værdigt og
landsbyen. Men Mohamad
indtægtsmulighed i byen.
samlede de informationer
med respekt på trods af
mistede ikke håbet om at
Da hans opsparing slap op,
om familien, og sikrede sig,
hans fattigdom og desperate
vende tilbage til sit landbrug fandt han sig selv i ekstrem
at de opfyldte alle kriterier
behov for mad:
igen.
fattigdom – uden arbejde
for at få nødhjælpspakker.
”Jeg var ikke fattig før
krigen. Nu føler jeg mig
fattig. Men når jeg besøger
medborgercentret, genfinder jeg min værdighed og kan
Nødhjælpspakkerne med mad redder Onkel Mohamad og hans kone fra ekstrem fattigdom.
mærke, at jeg bliver respekVores team i Syrien holder fortsat kontakt med Mohamad og hans kone, efter at de har modtaget
teret som menneske. 1000
pakkerne, for at sikre sig at deres helbred er stabilt, og de får, hvad de har behov for.
tak for det!”
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

TEMA

SYRIEN

Riad er ved at bygge et hus til sig selv og sin familie,
efter hans eget hus var blevet ødelagt i krigen.

Riad fik

livsmodet tilbage

Støtte fra Mission Øst
var lige det, der skulle til,
for at en syrisk landmand
og iværksætter kunne
genopdyrke sin mark,
bygge et hus til sin familie
og få nye idéer til at
udvide sin forretning.

stand til det sidste for passe
på hus og ejendom, men
måtte til sidst flygte til byen
Firouzieh i nærheden af
Homs. Her tjente Riad til
familiens underhold ved at
transportere varer rundt
med sin lille bil.

Riad er vendt tilbage til
sin ødelagte landsby for at
genopdyrke sin mark. Med
støtte til frø fra Mission Øst
er arbejdet i fuld gang, og
han har endda fået råd til
at bygge et lille hus til sin
familie. Hjælpen har nu givet
ham mod til at udvide sin
forretning.

Alting ødelagt
Fire år senere - i 2017 – blev
hans by befriet, så familien
kunne vende hjem. Men her
fandt de alting fuldstændig
ødelagt. Endnu to år skulle
der gå, inden Riad med sin
lille transporttjeneste havde
sparet så meget sammen, at
han kunne genopdyrke dele
af sin gamle mark.
Han og familien kæmpede
bravt for at vende tilbage
til en nogenlunde normal
hverdag. Men meget af
jorden lå endnu brak, og
huset var fuldstændig
ødelagt.

Et livsmod han var lige ved at
miste i 2013, da den syriske
borgerkrig for alvor nåede
hans landsby. Riad måtte
flygte med kone og fem børn,
da byen Charchouh blev
indtaget af militser. Ligesom
de øvrige indbyggere i den
kristne by holdt familien
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Startede på en frisk
Da påbegyndte den græskortodokse kirke et socialt
arbejde i byen med støtte
fra Mission Østs lokale
partnerorganisation Dorcas.
Her kunne bønderne
skrive sig op til at modtage
støtte til at genstarte deres
landbrug. Både såsæd
og træning ville nu gøre
dem i stand til brødføde
deres familier ved at dyrke
varieret og bæredygtigt.
Som sagt, så gjort. Riad
skrev sig op, konsulenterne
vurderede familiens
situation, og snart var
arbejdet i fuld gang. Han
kunne nu spare yderligere

op, bygge et lille hus med to
værelser til sin familie tæt
ved marken og holde øje
med sine afgrøder og udvide
sin forretning.
Forretningsidéerne bobler
Hjælpen fra Mission Øst
via Dorcas og den græskortodokse kirkes sociale
arbejde har giver Riad
modet tilbage og åbnet nye
muligheder for familien.
Riad kan nu se lys for enden
af tunnelen, og nye idéer
begynder at boble. Han har
masser af forretningsidéer,
som han glæder sig til at
sætte i værk til gavn for hele
landsbyen.

Riad fortæller sin historie på video.
Du kan se den på:
www.missioneast.org.

Af Karen Bendix

En tung byrde er

løftet
Krigen i Syrien har haft
enorme konsekvenser
for rigtig mange børn og
unge. Det gælder også for
17-årige Zaid, der måtte
forsørge familien, og var
ved at slide sig selv op
fysisk og mentalt, indtil
han fik hjælp.
Zaid er en af de drenge i
Syrien, der alt for tidligt blev
voksen og måtte tage ansvar
for sin mor og fire søskende,
efter hans far døde i krigen.
Familien boede i området
Jabal Badro i den østlige del
af Aleppo. Da faren døde,
måtte resten af familien
flygte til et mere sikkert
område. Da hjembyen igen
blev sikker at vende tilbage
til, tog Zaid, hans mor og
søskende hjem, blot for at
opdage at deres hus var
raseret, og alt var ødelagt.
Familien flyttede ind hos
nogle slægtninge. Men
eftersom Zaid er den ældste,
og moren måtte passe de
mindre søskende, droppede
han ud af skolen. Han fik
arbejde som bygningsarbejder, hvor han slæbte
sten og tunge bygningsmaterialer. Det hårde fysiske
arbejde påvirkede ham både
fysisk og mentalt. Han fik
voldsomme rygsmerter i en
al for tidlig alder, og hans
mentale tilstand var ustabil.

Hjælp fra
medborgercentret
Da familien ikke havde noget
Zaid var nedslidt i en alt for ung alder. På
mad, blev Zaid henvist til et
erhvervsuddannelsesprojektet valgte han at
medborgercenter, hvor han
uddanne sig på et stoftrykværksted, hvor han både
kunne hente en nødfysisk og mentalt kan holde til arbejdet.
hjælpspakke med mad til
sin familie. Mens han blev
registreret, bemærkede
medarbejderne på centret,
utrolig lettet over og kom til- min fremtid. Jeg føler en
at hans tilstand var alarmbage, så han kunne begynde
tung byrde er blevet løftet
erende dårlig. Han var
på sin uddannelse.
fra mine skuldre.”
træt og havde voldsomme
Da teamet fra erhvervsudOgså Zaids arbejdsgiver er
smerter i ryggen. Eftersom
dannelsesprojektet besøgte
glad for at have fået Zaid
han stod som
Zaid på stofombord:
eneforsørger for
trykværkstedet, ”Zaid er dygtig, seriøs og hur”Tak fordi I har var han tydeligt i tig til at lære. Han er begyndt
sin familie, var
hjulpet mig bedring. Han var at få venner, fordi han er en
han bange for
ikke at kunne
med at forme rolig, smilede og venlig og rolig medarbejder.
arbejde og tjene
fortalte, at hans
Jeg vil rigtig gerne tilbyde
min fremtid.” rygsmerter er
penge nok.
Zaid et fast job på værksteZaid, Syrien
På medborgermindsket. Samti- det, når det er muligt, så han
centret blev
dig med arbekan få en tilstrækkelig indZaid henvist til deres erjdet i værkstedet studerer
komst til at han og familien
hvervsuddannelsesprojekt,
han på et medborgercenter
kan leve i værdighed."
hvor han både kunne blive
i nærheden af, hvor han bor,
uddannet og tjene penge
så han kan forberede sig på
samtidigt. Zaid valgte at
sin kommende eksamen.
FAKTA
uddanne sig inden for stofZaids historie viser vigtigtryk – der hverken kræver
”En byrde er taget
heden af Mission Østs og
lang uddannelse eller slider
fra mine skuldre”
Dorcas erhvervsuddanpå hans i forvejen nedslidte
Zaid er lettet efter de meget
nelsesprojekter i Syrien,
fysik og helbred.
hårde år, som den 17-årige
der giver børn og unge
dreng har gennemlevet som
mulighed for uddannelse,
Uddannelse og job i ét
eneforsørger for sin familie:
samtidig med det knytter
Teamet på medborgercen”Jeg har haft en virkelig
dem til job, der passer til
tret kontaktede Zaid og
tung byrde liggende på mine
deres evner og ikke slider
informerede ham om, at der
skuldre. En uddannelse, jeg
på deres fysiske og
tilbydes en tre måneders
gerne vil følge og ansvaret
psykiske helbred.
madkupon til familien under
for min familie. Tak fordi I
Kilde: Dorcas
uddannelsen. Det blev Zaid
har hjulpet mig med at forme
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TEMA

Af Karen Bendix

TEMA
SYRIEN

Med mangel på strøm går

forretningslivet i stå

Aisha har selv sørget for at uddanne sig, og har
opbygget sin forretning og salon fra bunden. På trods
af mangel på udstyr og konstante strømsvigt er
hendes drøm om egen forretning rigtig godt på vej.
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Hår og negle stopper
ikke med at gro under
en krig. Men med
den igangværende
benzinkrise er det svært
at få strøm til både
føntørre, trimmer og
neglelak UV-tørrer.
Da Aisha blev skilt for over
ti år siden, flyttede hun hjem
til sine forældre, søster og
nevø. Hun uddannede sig
til frisør, men arbejdede
kun i en kort periode før
krigen i Syrien brød ud og
familien måtte flygtede fra
deres hjemby Abu Kamal
til bedstefarens hus i en
forstad til Homs. Kort tid
efter flyttede de igen, da
prisen på huset blev for høj
til at betale.
Udvikling i krisetider
Mens krigen rasede
begyndte Aisha at klippe
venner og bekendte
hjemmefra. Samtidig
udviklede hun sin forretning
til også at lave manicure
og negle, efter hun havde
modtaget et manicurekursus i det lokale
medborgercenter i 2020.
På kurset var hun målrettet
og opbyggede hurtigt nye
færdigheder, så hun kunne
forfølge sin drøm om at
skabe og udvide sin egen
forretning.

med de redskaber, hun
mangler i salonen, så hun
kan bruge sin tid på at
arbejde og tjene nok til at
afbetale den gæld, hun har
opbygget i forbindelse med
etableringen af salonen.
Det er hendes drømmejob.
Hun har selv sørget for
at uddanne sig, ligesom
hun selv har opbygget sin
forretning og salon fra
bunden. Så selv om der er
forhindringer med mangel
på udstyr og konstante
strømsvigt pga. mangle på
generatorer, er hendes drøm
om egen forretning rigtig
godt på vej.

FAKTA

Erhvervstræning
Krigen i Syrien har nu sat turbo på både benzinkrise
og fødevaremangel, hvilket gør det svært for
forretningsdrivende at opretholde en indkomst. Mission
Øst og Dorcas tilbyder fortsat erhvervstræning i
medborgercentrene, hvor den sårbare befolkning
har mulighed for at få nogle færdigheder og lære et
håndværk, så de selv kan skabe deres egen forretning på
sigt og er klar, når landet igen bliver stabilt.

Kilde: Dorcas

Aisha lånte nogle penge til at
istandsætte et værelse, som hun
kunne bruge som salon. Hun
har også investeret i de mest
nødvendige redskaber til sin
frisør-, manicure- og neglesalonen.

Hun lånte nogle penge til
at istandsætte et værelse,
som hun kunne bruge som
salon, og købte de mest
nødvendige redskaber til
sin frisør-, manicure- og
neglesalonen, og udvidede
dermed sine muligheder for
at få kunder i butikken.
Mangel på strøm
Alt var egentlig fint – så
kom benzinkrisen i Syrien.

NR. 2 2021 | MISSION ØST | 13

Af Karen Bendix

TEMA

SYRIEN

Krigen og Corona giver kvinder nye

muligheder

Der har været rift om
mundbind det seneste års
tid i skyggen af COVID-19.
Også i Syrien, hvor 4 mio.
mennesker lever under
fattigdomsgrænsen, og
ikke prioriterer mundbind
som det første. Derfor
har Mission Øst og vores
lokale partner Dorcas
iværksat et sy-værksted
i Aleppo, hvor sårbare
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kvinder syr mundbind
og samtidig tjener lidt til
dagen og vejen. Naila er
en af dem.
Naila er en af de mange
kvinder, der er flygtet fra sit
hjem, adskilt fra sin mand og
er eneforsørger for sine tre
børn. På sin flugt flyttede
hun ind hos sine forældre,
for også at tage sig af dem.
Fra at være en familie, står

hun nu alene tilbage og
skal både forsørge børn og
forældre økonomisk, holde
hus og hjælpe børnene med
lektier.
Uddannelse uden job
Hun kontaktede
Mission Østs og Dorca's
medborgercenter for at
få hjælp til at tilmelde sig
erhvervsuddannelsen. Da
hun allerede havde en hobby

med at sy, tilmeldte hun
sig kurset i syning i håb om
efterfølgende at få sig et
arbejde, som kunne forsørge
familien.
Hun gennemførte sin
uddannelse med stor succes
og stor kærlighed til sit fag.
Men så kom COVID-19
pandemien, og slog bunden
ud af drømmen om at
starte sin egen virksomhed.
Omkostningerne var for

store og nedlukningen af
landet sugede al håb ud
af iværksætteren. Den
bristede drøm og manglende
indkomst fik Nailas mentale
helbred og økonomiske
situation til at se sort ud.
Workshop førte til job
Det bemærkede teamet
på medborgercentret, der
var i gang med at oprettet
et projekt med at sy
mundbind til forebyggelse
af pandemien. Heldigvis var
der hårdt brug for Nailas
sy-evner, for der er stort
behov for kliniske mundbind
til de mange tusinde
mennesker, der mangler. På
den måde kan Naila både
arbejde og tjene en indtægt,
der kan forsørge familien
i en periode og samtidig
forebygge smitten.

Vil hjælpe andre
Naila begyndte at arbejde
på værkstedet med det
samme. Og hurtigt kunne
medarbejderne se, at hendes
psykologiske tilstand blev
forbedret, hendes smil
dukkede op igen, hun følte
sig bedre tilpas og genvandt
sin livsenergi og engagement
i opgaven. Derudover fik hun
en daglig kontakt til andre
kvinder i systuen og kom
ind i en social sammenhæng
med snakke på kryds og
tværs, der har skabt nye
venskaber.
”Mit liv har ændret sig på
grund af dette projekt. Det
er ikke bare et job for mig.
Nu har jeg lyst til at hjælpe
folk i mit lokalsamfund med
at forhindre spredning af
virussen. Jeg føler, at jeg
har et ansvar over for mine
medborgere, og at jeg har

fået mulighed for at hjælpe
andre folk.”
Efter Nailas mentale og
økonomiske situation er
forbedret fortæller hun
også, at det er blevet meget
lettere derhjemme, nu
hvor hendes økonomiske
situation er forbedret – og
ikke mindst fordi hun har
fået venner på værkstedet,
der er med til at holde
humøret oppe.

FAKTA
Mundbindsprojektet
er med til at øge
befolkningens bevidsthed
om COVID-19
pandemien. Samtidig
skaber det reelle job
til sårbare og udsatte
mennesker, der har
brug for at arbejde, så
de kan forsørge sig selv,
deres familier og have et
værdigt liv.

Kilde: Dorcas

”Mit liv har
ændret sig på
grund af dette
projekt. Det er
ikke bare et job
for mig.”
Naila, Syrien

"Jeg lyst til at hjælpe folk i mit lokalsamfund med
at forhindre spredning af virussen," fortæller Naila.
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

TEMA

SYRIEN

Tabitha og Dorcas arbejder blandt
lokalbefolkningen, hvor juridiske og sociale
rådgivere yder en stor indsats. Under
Coronapandemien har begge organisationer også
uddelt fødevarer, rengøringsmidler, hygiejneudstyr
og værnemidler.

Mission Østs lokale partner:

’Ingen
situation
er håbløs’
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Mission Østs lokale
partnerorganisationer
Tabitha og Dorcas giver
både psykisk, social,
fysisk og praktisk hjælp
til flygtninge i Syrien og
Libanon.
Mission Øst arbejder
altid gennem lokale
partnerorganisationer. De
har førstehåndskendskab til
de lokale forhold og nyder
tillid i den lokale befolkning.
I Syrien samarbejder vi med
Dorcas, og blandt syriske
flygtninge i Libanon arbejder
vi med Tabitha.

’Ingen situation er håbløs’
Tabitha og Dorcas yder et
omfattende hjælpearbejde og
”nægter at acceptere nogen
situation som håbløs”, som de
udtrykker det.
I Syrien giver Dorcas
psykosocial støtte til
tusindvis af mennesker, der
er traumatiserede på grund af
borgerkrigen. Sammen med
den græsk-ortodokse kirke
hjælper de landbefolkningen
med at genopbygge deres
ødelagte huse og genopdyrke
marker, der har ligget brak
under krigen.

I Libanon yder Tabitha
juridisk bistand til syriske
og palæstinensiske
flygtninge, så de kan blive
registreret og modtage
kommunale ydelser.
Samtidig driver Tabitha tre
medborgercentre, hvor
flygtningene får hjælp til
at bearbejde krigstraumer,
lære nyt og så vidt muligt
leve et normalt liv.
Konkret og praktisk hjælp
Tabitha og Dorcas arbejder
blandt lokalbefolkningen,
hvor deres dygtige juridiske
og sociale rådgivere yder
en stor indsats. Under
Coronapandemien har begge
organisationer også uddelt
fødevarer, rengøringsmidler,
hygiejneudstyr og
værnemidler.

Hjælpen gør en verden til
forskel i et samfund, hvor
ressourcerne er knappe.
Coronapandemien lukker
butikker og virksomheder,
så folk mister arbejde og
indtægt. Den lokale møntfod
er devalueret i en grad, så
opsparinger mister værdi.
Den konkrete hjælp er
derfor guld værd.
Og hvad var det, Tabitha og
Dorcas gav udtryk for:
"Vi nægter at acceptere
nogen situation som
håbløs".

FAKTA

Lokale partnere
Tabitha og
Dorcas:
Tabitha og Dorcas er
Mission Østs lokale
partnere i henholdsvis
Libanon og Syrien.
De hollandske
organisationer har
speciale i at arbejde
med flygtninge og
internt fordrevne, samt
med genopbygning og
nødhjælp.
Navnet Tabitha optræder
i Bibelen som en ung
kvinde, der var kendt for
sin gavmildhed og gode
gerninger. Hun havde
tilnavnet Dorkas.

Orden i papirerne giver tryghed for flygtninge
Syriske flygtninge i
Libanon modtager juridisk
bistand gennem Mission
Østs samarbejdspartner
Dorcas.

Det er vigtigt at have
orden i sine papirer og
være registreret og på
lovligt ophold i det land,
hvor man bor. Det mærker
de syriske flygtninge
Bahira og Rana nu, hvor

de har fået registreret de
rigtige dokumenter hos de
libanesiske myndigheder.
Nu kan de ånde lettet op og
begynde at planlægge en
fremtid for deres familier.
Bahira fik opholdstilladelse
Da det lykkedes Bahira at
komme væk fra krigens
rædsler i Syrien, havde
hun kun ét ønske, da hun
ankom til Mission Østs
medborgercenter i Libanon:
At modtage psykosocial
støtte til at komme sig
ovenpå voldsomme
krigstraumer. Men hun
havde også brug for
opholdstilladelse for at føle
sig helt tryg oven på alle de
uhyrligheder, hun havde
været igennem.

Her kom Mission Østs
støtte til hjælp og betalte
de nødvendige afgifter
i den tid, det tog at få
opholdstilladelsen. Men nu
har hun den – og det har
gjort hendes hverdag meget
lettere, idet hun nu kan
komme forbi vejspærringer
uden at blive fanget.
Rana fik en
ægteskabskontrakt
Da Rana flygtede fra den
syriske borgerkrig ind
over grænsen til Libanon,
havde hun kun den lokale
sheiks ord for, at hun var
lovformeligt gift. Derfor
måtte hun og hendes mand
blive registreret hos de
libanesiske myndigheder,
ikke mindst for at børnene

kunne komme i skole
og hele familien få ret
til sundhedsydelser fra
kommunen.
Men Rana havde hverken
råd til en advokat eller viden
om, hvordan hun skulle
gebærde sig for at blive
registreret. Hun henvendte
sig derfor til Mission Østs
samarbejdspartner for at
få gratis juridisk bistand
til flygtninge. Og snart
fik hun og hendes mand
både gode råd og godt
selskab hen til kommunen,
hvor de medbragte
deres identitetspapirer
og blodprøver, så deres
ægteskab kunne blive
registreret.
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MYANMAR

Af Svend Løbner
Freelancejournalist

Mission Øst sikrer madforsyning i
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Myanmar

Midt i Myanmars
undtagelsestilstand
fortsætter Mission Øst
med at øge Marafolkets
fødevaresikkerhed. De
lærer at dyrke varieret,
så de ikke behøver at
rydde junglen for at gøre
plads til svedjebrug, der
alligevel ikke giver nok
mad.
Myanmar er i
undtagelsestilstand siden
militæret overtog magten
i landet 1. februar 2021.
Men én ting, kan ikke rives
ud af den normale gænge:
Mad. Alle mennesker skal
have noget at spise, og
alle skal gerne have mad,
der er rig på næring. Det
fremmer sundhed, læring og
udvikling.
”Jeg er begyndt at tænke
på en ny og bæredygtig
måde!” fortæller fru Si Zei,
der har fået inspiration
i en af Mission Østs
selvhjælpsgrupper i den del
af Myanmars bjergrige Chinstat, hvor Marafolket bor.
Har fået nye vaner
”Gennem Mission Østs
landbrugsprojekt har jeg
lært om forberedelse af
jord, kompostering, podning,
skadedyrsbekæmpelse,
madlavning, ernæring,
konservering osv.," fortæller
hun. Den nye viden har hun
delt med sin mand og seks
børn, som alle nu hjælper til
i marken.
”Selv har jeg ændret mine
vaner, når jeg laver mad. Jeg
fortæller også mine børn, at
ernæring er godt for hjerne,
helse og vækst."
Kun mad til 6 måneder
Det var ny viden for Si Zei
og hendes familie, der var
vant til det traditionelle
svedjebrug, hvor de hvert

år skulle rydde et stykke
af junglen, afbrænde
vegetation, pløje jord og så
og plante helt fra bunden af.
”Vi kæmpede meget med at
få nok mad, skolepenge og
tøj til børnene. Markerne gav
ikke mad til mere end seks
måneder af året. Og vi solgte
aldrig af vores afgrøder på
markedet. Hvert år måtte
min mand rydde skov,
forberede jorden og bygge
en ny hytte i nærheden af
marken for at passe på den.
Det har vi gentaget hvert år i
13 år,” fortæller fru Si Zei.

hjælper også Marafolket
med at samle regnvand
og høste bær, frugt og
svampe fra skovene.
Målet er at forbedre
fødevaresikkerheden, øge
kostens næringsværdi og
give befolkningen mulighed
for flere indtægter.
For mennesker skal leve og
trives for at udvikle sig. Det
kan et militærdiktatur ikke
lave om på.

"Jeg deler
mine erfaringer
med at
lave sund og
nærende mad,
og taler med min
mand om
børnenes
uddannelse".
Fru Si Zei

Familien er gladere
Men nu har hun og familien
lært at plante varieret og
afvekslende, så jorden ikke
bliver udpint, men kan give
afgrøder år efter år. De kan
blive boende samme sted,
spise sundt og endda sælge
afgrøder på markedet og
dele såsæd med naboerne.
”Vi kan nu spise os mætte
tre gange om dagen og få
tre forskellige grøntsager
til hvert måltid,” fortæller
Si Zei stolt og forklarer,
hvordan den gode ernæring
har øget familiens sundhed
og livskvalitet. De er
simpelthen blevet en gladere
familie.
Mod til at fortælle videre
Selv har hun fået mere
mod og overskud til
at dele sine idéer med
selvhjælpsgruppen:
”Jeg har fået mere selvtillid
og tør komme med forslag
på møderne. Jeg deler også
mine erfaringer med at lave
sund og nærende mad og
taler med min mand om
børnenes uddannelse. Hele
vores familie har fået et
nyt mindset når det gælder
bæredygtigt landbrug,”
slutter hun. Mission
Østs landbrugsprojekter

Fru Si Zei har gennem selvhjælpsgruppen fået ny
viden om bæredygtig landbrug, kost og sundhed.
Både Si Zei, hendes mand og deres børn får nu
ordentlig kost fra egne afgrøder.
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AMBASSADØR
Af Svend Løbner Freelancejournalist

Hjælp
til at klare

KLIMA
forandringerne
Meteorolog Mikael Jarnvig appellerer til at
investere penge og teknologi for at skaffe vand,
mad og energi til verdens fattigste. Ellers vil vores
børn og børnebørn blive vidne til en klimakatastrofe
af dimensioner. Jarnvig anbefaler Mission Østs
klimaindsats.

Mikael Jarnvig er ambassadør for Mission Øst på klimaområdet.
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Vi kan bremse
klimaforandringerne, men
det koster penge. De penge
må Vesten være villig til at
investere. Ellers vil vores
børnebørn blive vidne til en
katastrofe af dimensioner
– især i fattige lande. Det er
nu, vi må dele vores viden og
teknologi over grænser for
at sikre vand, mad og energi
til vores medmennesker.
sDet siger meteorolog ved
DR Vejret Mikael Jarnvig,
der også er ambassadør for
Mission Øst. Det er ikke nok
for ham at forudsige vejret
en dag, en uge, en sæson
eller en tidsalder frem. Han
bruger sin synlighed til at få
danskerne i tale:
”Jeg vil gerne bruges til at
gøre verden til et bedre
sted. Med min egen økonomi
kan jeg ikke hjælpe hele
verden, men hvis jeg bruger
mit ansigt og min stemme
til at anbefale Mission Østs
hjælpearbejde, så kan jeg
måske få tusind mennesker
til at give 1000 kr. hver, og så
er vi oppe på en million! Så
jeg håber, der er nogle, der
vil lytte til mig,” siger han.
Vi skal ud af starthullerne
Mikael Jarnvig er især
bekymret for klimaet, som
han selv har set ændre
sig, siden han begyndte
som elev ved Danmarks
Meteorologiske Institut
for 50 år siden. Og derfor
holder han foredrag om
klimaforandringerne, og
hvad vi kan gøre ved dem.
For situationen er ikke helt
håbløs:
”Der er håb, men det koster
penge, og vi skal også skynde
os. Vesten har pengene,
men vi er også de mest
langsomme til at komme
ud af starthullerne for at få
lavet om på vores vaner. De
fleste steder, hvor de rige

mennesker bor, er der ikke
så store klimaforandringer,
at vi ikke kan klare det. Vi får
måske lidt mere stormvejr,
lidt flere skybrud, mere vand
i kælderen osv. Det er de
fattige lande, der vil opleve
store konsekvenser af
klimaforandringerne. Derfor
skal vi skynde os at få flyttet
noget teknik og nogle penge
fra de rige til de fattige, så vi
kan nå at række ud, hvor de
er. For det koster penge at
tilpasse sig det nye klima.”
Kloden er varmere end
nogensinde
Der er delte meninger om
klimaforandringerne. Har du
selv bemærket forandringer?
”Ja, det har jeg helt sikkert.
Jeg kan huske flere
snevintre, end mine børn
til komme til at huske. Men
det allervigtigste argument
for klimaforandringerne er,
at vi har valide gode stabile
målinger, som for dansk
vedkommende spænder
over næsten 150 år, altså
fra 1874. De viser uden for
al tvivl, at temperaturerne
går stærkere og stærkere
opad. Til at starte med var
der ikke så meget. Men siden
1970’erne, er det simpelthen
gået så rasende stærkt opad,
at man ikke har set noget
lignende i den tid, der har
været mennesker på kloden.
2020 var sammen med
2016 det varmeste år, vi
nogensinde har haft.”
Og alligevel siger du, at vi kan
ændre tilstanden?
”Ja, det kan vi godt. Vi
kommer aldrig tilbage til det
gamle klima. Hvis isen først
er smeltet oppe i Nordhavet,
kan vi ikke få den dannet
mere, fordi temperaturen
er så høj. Og selv om vi
stopper CO2-udledningen
nu, vil man ikke kunne

måle en forskel i årtier,
måske hundrede år. CO2 og
andre drivhusgasser lever
simpelthen så længe.”
Vi er alle i samme båd
Derfor er vi nødt til at
indrette os, så vi kan klare
det klima, vi selv har skabt,
mener Mikael Jarnvig:
”Vi sidder i samme båd og
kan ikke bare se til, mens
vandet pibler ind og sige:
”Jamen, det var ikke mig,
der startede, det er ikke mit
skib, du vejer mere, og du
er stærk, så du må hellere i
gang med at øse!” Så stiger
vandstanden bare inde i
båden, og pludselig er der
ingen båd mere!”
Vi er nødt til at finde ud af,
hvad livet egentlig handler
om, fortsætter han.
”Livet handler om, at vi
har et godt sted at bo, vi
har noget at spise, vi har
noget at drikke, vi har
tryghed og kærlighed.
Men om vi kører i en bil,
der har tre cylindere eller
otte cylindere, er fløjtende
ligegyldigt. Derimod er
det ikke ligegyldigt, at
vores medmennesker får
de samme rettigheder og
muligheder som os. At de
også har et trygt sted at bo
og leve.”
Solceller og nye
dyrkningsmetoder
Mikael Jarnvig har talt sig
varm om sin hjertesag. Og
talen falder naturligt på,
hvad mennesker i fattige
lande selv gøre, og hvordan
vi kan hjælpe og støtte:
”Helt ude i de små landsbyer
kan de faktisk ikke gøre
noget. For de har ikke penge
til at gøre andet, end de
gør nu. Derfor skal de have
tilført hjælp,” siger han og
kommer med et konkret
eksempel:

”Vi kan for eksempel give
solceller til landsbyer i
Afrika, Asien og Sydamerika,
hvor der både er meget sol
og et stort behov for strøm,
men hvor ledningerne måske
ikke er kommet helt ud til
landsbyerne. Hvis de kunne
få solceller på deres hytter,
kunne de få strøm på deres
mobiltelefoner, som betyder
meget mere for dem, end
for os. Så kunne de få lys, så
børnene kunne lave lektier
om aftenen. Så kunne de
få kogeinstallationer, som
kunne drives af sollys. Man
kunne hjælpe så meget med
relativt få penge.”
Men strømforsyning er
ikke nok. Vores nuværende
madproduktion skal laves
om:
”Marker og vandingsanlæg
er anlagt på vores historiske
klima, som vi har gjort det
i hundreder af år, og nogle
steder tusinder af år. Det
er vi nødt til at lave om, så
vi producerer mad på en
anden måde, måske også
nogle andre produkter. For
den traditionelle afgrøde
kan simpelthen ikke klare
det nye klima, hvor de
vejrmæssige udsving bliver
meget større. Rytmen med
regntid og tørtid er brudt,
så befolkningen er kommet
i vildrede med, hvad de skal
gøre. Her kan vi komme ind
med viden fra andre lande
og anbefale afgrøder, som
kan holde meget bedre,
eller anbefale hvordan man
bygger et dige eller skaffer
ferskvand til vanding.”
Vi kan, hvis vi vil.
For klimaforandringerne
er en realitet og bør derfor
indtænkes i et bæredygtigt
hjælpearbejde, ligesom
Mission Øst er i fuld gang
med.
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Derfor støtter jeg...
Af Lena Stennicke

Musik og støtte med

resonans

For kantor Roland
Haraldson fylder musikken det meste af hans
liv. Ligeså ligger det at
hjælpe andre mennesker
inkorporeret hos ham
fra barnsben.

mig, der dirigerer koret.
Men her i januar er kirken,
som alt andet, ramt af nedlukning, og den store højmesse
om søndagen er afløst af en
kortere søndagsgudstjeneste
uden sang, samt små daglige
andagter. Og Roland eller
Et enkelt tryk på tangenten
Else-Marie alene bag orglet.
og det store rum fyldes med ”Ja, det er lidt trist…,” siger
lyd. Står man
han og tilføjer,
ved siden af
at de håber, at
"Jeg synes,
orglet, vibrerer
kunne holde
gulvet, og lyden Mission Øst
store koncerføles helt ind i
ter igen.
gør et rigtig
maven. Manden,
godt arbejde
der betjener
Han arbejder
der, hvor
tangenterne,
som kantor på
hedder Roland
fuld tid i kirken,
det virkelig
Haraldson, og
og leder den
brænder på.”
siden 2008
store kor- og
Kantor Roland Haraldson
har han været
orkesterkantor her i
virksomhed.
Helsingør Domkirke. Da vi
Roland fortæller, at kirken
møder ham, har han netop
både har et koncertkor på
spillet til kirkens daglige
højt niveau, og et fuldt besat
middagsandagt.
klassisk kammerorkester
på ca. 35 medlemmer, som
”Normalt ved højmessen om han ikke tøver at kalde
søndagen er vi to heroppe.
”Danmarks bedste ulønnede
Domorganisten Else-Marie
orkester”. I sin fritid kompoKristoffersen, der spiller, og
nerer han også selv musik.
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Hans musik er også blevet
opført i kirken. ”Vi lavede et
stort værk for nogle år siden
med kor og orkester,” siger
han og fortæller, at såvel
musikere og sangere som
publikum var begejstrede.
”Det blev utroligt vel modtaget, så det var virkelig dejligt.
Jeg blev næsten helt flov.”
Et møde med Mission Øst
Det var også gennem kirken,
han første gang stiftede bekendtskab med Mission Øst.
Stiftet havde arrangeret et
foredrag om forfulgte kristne,
og han fattede sympati for
sagen. ”Det var nok tanken
om en lille organisation, hvor
man ved, hvad pengene går til
– at de går til det rigtige – det
kan jeg godt lide.”
Han har aldrig øremærket
støtte til et bestemt projekt,
men enkelte sager har sat et
ekstra aftryk hos ham. ”Det
er fantastisk, når man har
lykkedes med at få hjælpen
frem til helt ufremkommelige
steder, som nu for eksempel
de her yezidier, der var fanget

på et bjerg i Irak. Det er
virkelig godt gået.”
At hjælpe er ikke en
fremmed tanke
Roland er opvokset i Uppsala
med en far, som i en periode
var ansat af Sida, den svenske
pendant til Danida. Da Roland
var 13 år gammel, flyttede
familien et par år til Kenya,
hvor faderen skulle uddanne
kenyanske fysiklærere. Den
tid har sat store spor hos
Roland.
”De år fyldte enormt meget
i min bevidsthed. Det var
en fantastisk oplevelse for
mig. Og i det miljø var det
jo naturligt, at man hjælper
bare en lille smule,” siger han
og mindes, han ville uddanne
sig til læge og rejse tilbage til
Kenya. ”Fordi jeg ville kunne
gøre mig nyttig, når jeg tog
derned igen. Jeg kan huske
den nedtur, det var at komme
hjem igen – folk var fattige
dernede, men glade. Der var
en enorm energi og en glæde
over at få lov at gå i skole.”

Musik og udsyn
Men musikken vandt, og så
blev det ikke Kenya, men
Danmark, som han kom til
for mere end 30 år siden,
da han ville uddanne sig hos
en velanset dirigentlærer,
som var professor ved
konservatoriet i København.
Han er gift med Merete, som
nu er pensionist, men aktiv
som bestyrelsesmedlem i
nødhjælpsorganisationen
Verdens Børn. Gennem
hende har han blandt andet
besøgt et børnehjem i Indien.
Selvom fruen er medlem af
bestyrelsen i Verdens Børn
og er meget dedikeret til
det, er der stadig plads til, at
Roland vil støtte en anden
organisation som Mission
Øst.
”Det falder naturligt for mig
at give til lidt forskellige ting.
En ting er børnehjemmet, og
det kører rigtig fint. Jeg synes
også, Mission Øst gør et rigtig
godt arbejde der, hvor det
virkelig brænder på.”
Hjælp gennem
støttekoncerter
Selv har Roland ikke lavet
frivilligt arbejde, men måske
kunne han nå ud gennem
musikken, når han bliver
pensionist, overvejer han.
”Det kunne være interessant,
hvis man kunne få kontakt
med nogle kor i tredje verden,
det er bare ikke så nemt at
realisere. Mit problem som
dirigent er, jeg kan ikke bare
lige tage af sted – vi skal af
sted hele banden,” siger han
og smiler lidt af tanken om at
kalde det et hjælpeprojekt,
når det koster en formue at
fragte en masse mennesker
frem og tilbage. ”Men måske
nogle støttekoncerter herfra,
det kan være en mulighed,”
siger han og vender sig og slår
et par toner an på orglet.

"Det var nok tanken om en lille organisation, hvor
man ved, hvad pengene går til – at de går til det
rigtige – det kan jeg godt lide,” fortæller kantor
i Helsingør Domkirke Roland Haraldson om sin
støtte til Mission Østs arbejde.
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Hjælp hjemvendte syrere
med mad, såsæd og
genopdyrkning
12,4 millioner syrere vil blive ramt af ”akut fødevaremangel”
og har brug for din hjælp. Fødevarepakker kan redde deres
tilværelse her og nu! Såsæd, redskaber og gødning kan sikre,
at den næste høst kommer i hus inden vinter.
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