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Afghansk dreng henter vand fra
en ny vandpost konstrueret af
Mission Øst.
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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Leder

Vi fortsætter i

Afghanistan

Afghanistan er kollapset. Taliban har
overtaget regeringspaladset og indta
get størstedelen af landets regioner.
Det er gået hurtigere end det interna
tionale samfund havde forventet, og
befolkningen står nu mere sårbare end
nogensinde før. De har gennem de seneste 20 år oplevet en eller anden form for
udvikling i landet, hvor der har været fred
til at kunne få uddannelse og bevæge sig
relativt frit.
Mission Øst er fortsat til stede hos det
afghanske folk, der har så hårdt brug for
vores hjælp! Vi fortsætter med både nød
hjælp og udvikling for det afghanske folk.
Det er 20 år siden, Mission Øst
begyndte vores projekter i Afghanistan,
hvor vi kombinerer humanitær hjælp med
udvikling og fredsarbejde. Vi hjælper
fordrevne fra konflikt og naturkatastrofer. Vi støtter den udsatte befolkning i
sværttilgængelige distrikter og landsbyer
med uddannelse, låne/spare-grupper
og jobtræning. Vi bygger og reparerer
ødelagte vandsystemer, overrislingskanaler, diger og veje, og udvikler bæredygtige
beredskaber mod klimaskabte oversvømmelser og tørke.
I 2020 sendte vi hygiejneartikler, sæbe,
værnemidler mod Covid-19 og penge
til mad, der nåede ud til over 165.000
mennesker. Alle er projekter, der støtter
og styrker lokalbefolkningen til at udvikle
sig og selv komme videre.
Behovet for at styrke befolkningen i de
fjerne distrikter er større end nogensin
de. Med Talibans indtog risikerer vi
fortsat ustabilitet og store sikkerheds

mæssige udfordringer i de regioner vi
arbejder i. Det kan gå ud over udviklingen
hos den udsatte befolkning, som vores
flere end 100 medarbejdere i Afghanistan forsøger at få hjælpen ud til.

”Mission Øst er
fortsat til stede hos
det afghanske folk, der
har så hårdt brug for
vores hjælp!”
Der er således fortsat meget, vi kan
gøre i samarbejdet med befolkningen
og vores lokale partnere i landet. Derfor
fortsætter Mission Øst ufortrødent
nødhjælps-og udviklingsarbejdet i Afghanistan, som altid med fokus på sikkerhed
for vores medarbejdere. Jeg er stolt af at
sige, at vi bliver og leverer resultater, som
vi har gjort det i de seneste 20 år.
Bedste hilsener,

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær
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VERDEN I ØST
AFGHANISTAN

Selvhjælpsgrupper
er vejen ud af
fattigdom

Fastlåst i

fattigdom

NEPAL
Coronapandemien har luk
ket det nepalesiske samfund
ned og kastet fattige familier
ud i yderligere fattigdom.
Mission Østs lokale medar
bejdere finder individuelle
løsninger for familierne.
Dalis køkkenhave giver kun
mad nok til en måned. Hun
kan arbejde på en byggeplads
for 25 kroner om dagen. Men
byggepladsen er lukket, da
samfundet er lukket ned. På
grund af Coronapandemien
kan hendes mand ikke komme
til Indien for at arbejde som
han plejer. Og familiens
opsparing fra sidste års høst
er for længst brugt op. Dalis
situation ligner de flestes i
Nepal. Coronapandemien går

4 | MISSION ØST | NR 3 2021

bersærk, og de fattige familier
er dybt afhængige af hjælp
udefra.
”Min største udfordring er
at skaffe mad og tøj til mine
børn. Jeg er ude af stand til at
møde selv de mindste behov.
Min mand og jeg har brug for
at komme på arbejde igen for
at kunne forsørge familien,”
fortæller Dali.
Hendes tre piger har ikke
været i skole i otte måneder
pga. nedlukning. Og Dali har i
øvrigt ikke råd til skoleuniformer og skolematerialer. Også
familiens ældste søn må droppe ud på grund af pandemien
og den dårlige økonomi.
Alligevel er han en nøgle til,
at familien kan få det bedre
på længere sigt. Mission Øst

inviterer ham med i en selv
hjælpsgruppe, hvor han kan
lære et fag eller at drive en
lille forretning, så han ikke
behøver at være migrantarbejder i Indien, men lærer
at dyrke jorden effektivt og
med varierede afgrøder, der
kan tåle klimaforandringerne.
Samtidig får han styrket sin
selvtillid og sin evne til at sørge for sin familie. Det hjælper
familien til at finde nye måder
at skaffe indtægter på.
Mission Øst yder også akut
fødevarehjælp til det hårdest
ramte familier i Palanta kommune, som er hårdt ramt af
pandemien.

For tre år siden oprettede
Mission Øst en selvhjælpsgruppe for kvinder i et af
de nordlige afghanske distrikter. Kvinder i området
har siden opsparet og lånt
penge i selvhjælpsgruppen
til alt fra lægehjælp, mad
til indkøb af frø. En af dem
er Hafnia, som er kassér i
selvhjælpsgruppen. Som
eneforsørger til fem børn
skal der skrabes mange
penge sammen til mad og
skolegang.
Hafnia tog selv et lån
i låne/spare-gruppen og
købte en ko. Hendes ko
har nu fået en kalv. Med
to køer kan hun nu malke
den ene og sælge mælken.
Det kan hun tjene lidt på
og samtidig betale sit lån
tilbage til selvhjælpsgruppen hver måned, fortæller
hun og tilføjer:
”Jeg er så glad for den
hjælp, vi har fået gennem
selvhjælpsgruppen her
i vores lokale landsby,
da det løser mange af
de problemer, vi har i
vores lokalsamfund. Tak til
Mission Øst for den store
hjælp.”

TADSJIKISTAN

IRAK

Fri for mobberi

Isolation forværrer situationen

11-årige Dilovarsho blev mobbet og tæsket i skolen. Han var
et let offer. Hans ordforråd var ikke stort, og han kunne ikke
læse. Forældrene troede, at han var en doven dreng med dårlige
vaner. En skolelærer nævnte Dilovarsho i en støttegruppe for
forældre til børn med handicap, som Mission Øst støtter. Med i
gruppen var en læge, som sørgede for at få Dilovarsho undersøgt af en neurolog. Neurologen opdagede, at drengen led af en
defekt i det centrale nervesystem. En øjenlæge konstaterede
derefter, at drengen havde dårligt syn og ufrivillige øjenbevægelser. Dilovarsho blev med det samme tilsluttet et rehabiliteringscenter, som Mission Øst støtter. En advokat oplyste
skolen om børns rettigheder og målet om at inkludere alle børn i
undervisningen uanset forudsætninger.
I dag har Dilovarsho fået stor gavn af hjælpen fra talepæda
goger og træning med musik. Tilbage i skolen har han fået
venner og trives, fordi hans lærere nu er mere opmærksomme
på hans behov. Mobningen er stoppet, efter klassekammeraterne nu forstår årsagerne til hans talevanskeligheder og læseproblemer. Og hans forældre har fået et nyt syn på deres søn og
forstår vigtigheden af at støtte ham.

Covid-19 er fortsat en af de største udfordringer for mange
mennesker i konfliktramte lande. Specielt har nedlukningen
af Iraks udsatte område – Sinjar - været slemt for befolkningen.
Kvinderne og børnene har ikke haft mulighed for at besøge
Mission Østs medborgerhus, hvor de får hjælp til deres
mentale sundhed og velbefindende. Derfor har Mission Øst
sammensat et sæt, der kan styrke den mentale sundhed med
håndarbejde, gymnastik- og wellness-sæt, samt et aktivitetssæt til børnene. De 590 sæt, som Mission Øst har distribueret er blevet taget rigtig godt i mod af kvinder og børn, som
føler, det hjælper dem med at klare isolationen.

Projektet ”At bygge en lys fremtid for børn med handicap” er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU).

JUBILÆUM
Mission Østs 30 års-jubilæum i november
I 30 år har Mission Øst ydet nødhjælp og udvikling til de mest
udsatte i de fjerneste egne – med hjælp fra alle vores støtter
og partnere. Jubilæet fejres i november og december med
forskellige events og foredrag for vores støtter, medlemmer
og netværk rundt om i landet. Det vil bl.a. handle om alt fra
nye klimaprojekter og bæredygtigt landbrug til hjælp til
traumatiserede kvinder, udsatte børn og mennesker med
handicap.
Mission Østs mål har gennem alle 30 år været at løfte folk
ud af fattigdom og støtte dem til selv at opbygge bæredygtige levevilkår med produktion af fødevarer, jobskabelse
og styrkelse af basale rettigheder i krise- og konfliktramte
områder.
Vi fortsætter med at hjælpe og levere, hvor behovet er
størst.
Følg med på vores hjemmeside, nyhedsbreve og sociale
medier hen over efteråret.
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Af Svend Løbner
Freelancejournalist

TEMA
AFGHANISTAN

Mission Øst i Afghanistan:

Vi bliver og leverer
”Stay and deliver!” Under det motto
fortsætter Mission Østs medarbejdere
hjælpearbejdet i Afghanistan, selv om
NATO og Danmark trækker militæret
ud af landet. Mission Østs programchef
i Afghanistan, Zarrena Vasquez, fortæl
ler om folkets frygt, kvinders selvbe
skyttelse, og hvordan Mission Øst lærer
landsbybefolkningen at klare sig selv.
”Du vil blive overrasket over, hvor stål
satte nødhjælpsorganisationer er. Når
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jeg er til møde med ledere for nødhjælpsorganisationer i Afghanistan, melder de
alle klart ud, at de vil ”stay and deliver”,
dvs. blive i landet og levere resultater.
Det samme vil Mission Øst. Vi bliver og
leverer!”
Ordene kommer med overbevisning
fra Zarrena Vasquez, der har været
Mission Østs programchef i Afghanistan
siden 2018. Med erfaring fra kæmpestore flygtningelejre i Sydsudan har hun i
Afghanistan blandt andet stået i spidsen

for et stort Danida-projekt, der kombinerer humanitær hjælp med udvikling og
fredsarbejde.
Vi yder nødhjælp, skaffer rent vand,
mægler i lokale konflikter, underviser i
katastrofeforebyggelse, oplærer i selvforsørgelse og udbygger lokalsamfundenes kapacitet til at klare sig selv.
I Danidaprojektets humanitære del
var målet at nå ud til 40.000 personer i
2020, men vi endte med at hjælpe hele
165.000!” fortæller hun glad.

Mange var fordrevne på grund af
konflikt eller naturkatastrofe og boede i midlertidige lerhytter. De modtog
hygiejneartikler, sæbe, værnemidler mod
covid-19 og penge til mad. Samtidig reparerede Mission Øst ødelagte vandsystemer, overrislingskanaler, diger og veje.
Befolkningen er bange
Vi spurgte Zarrena inden magtovertagelsen, hvordan fremtiden ser ud?
”Folk er bange,” fortæller Zarrena. ”For
halvanden måned siden forsøgte Taliban
at overtage en forstad til Kabul kun 40
kilometer fra byens centrum. Men regeringsstyrkerne fik ret hurtigt kontrollen
tilbage. Og Taliban trak sig tilbage og er
nu omkring 200 kilometer væk.”
”Det er som et skakspil. De vil gå efter
bycentre, som så vil blive tilbageerobret
af regeringsstyrker. Det vil hele tiden

”Det er som et
skakspil. De vil gå
efter bycentre.”
Zarrena Vasquez, Mission Østs
programchef i Afghanistan

være en kamp om kontrol over territorier
tæt ved bycentre med mange mennesker,”
fortæller Zarrena.
Når NATO-styrkerne er ude, vil landet
nemmere falde i hænderne på oprørsgrupper, fortsætter hun:
”Det skaber en frygt i befolkningen
kombineret med frygten for stigende
Coronasmitte. Blot i marts havde Afghanistan det højeste antal registrerede
smittetilfælde på over 1000 smittede om
dagen. Sundhedsvæsenet kan slet ikke
følge med.”
Forebygger katastrofer
Det er i den situation, Mission Øst står
sammen med befolkningen og fortsat vil
levere varen. Ud over den humanitære
indsats skal lokalbefolkningen ude i
landsbyerne støttes, så de kan klare sig
selv. For landet er ikke ”kun” hærget af
konflikt; naturkatastrofer er hele tiden en
trussel på grund af klimaforandringerne.
”Vi opretter katastrofekomitéer i lokale landsbyer og oplærer nøglepersoner

i at opdage farer og tage de nødvendige
forholdsregler ved oversvømmelser og
jordskred, så de kan tage sig af befolkningen – især kvinder og børn - hvis
katastrofen rammer,” fortæller Zarrena
Vasquez og uddyber, at befolkningen
blandt andet lærer førstehjælp og at
identificere landområder, som er sårbare
over for oversvømmelse og jordskred.
”Dertil har vi også oplært befolkningen
i selvforsørgelse ved at lave køkkenhaver
og små virksomheder, så de kan tjene
penge og forsørge deres familier.”
Kamp om vandressourcer
Sammen med dette udviklingsarbejde følger også et fredsarbejde, hvor de lokale
lærer at håndtere konflikter:
”Når vi etablerer vandsystemer med
boringer, rør og pumper, opretter vi
samtidig vandkomitéer, som får ansvar
for at fordele vandet retfærdigt i landsbyen – både adgang til vandposter og til
overrisling af marker.”
Der er ofte kamp om vandressourcerne, forklarer Zarrena:
”De fleste konflikter i Afghanistan
handler om vand. Derfor lærer komitéerne at mægle mellem familier som strides
over vandforsyningen.
Konflikterne er reduceret væsentligt,
fortæller hun.
At være rigtigt klædt på
Hvordan er det at komme ud blandt befolkningen som kvinde?
”Det er faktisk meget svært i et traditionelt samfund som det afghanske.
Kvinder skal overholde bestemte regler
for, hvordan de skal gå klædt og opføre
sig. En kvinde skal fx slå blikket ned, når
hun står foran en mand. Disse regler er
jeg som kvinde nødt til at følge, når jeg
skal ud i marken og tilse arbejdet,” fortæller Zarrena.
Hun føler dog ikke det er et problem,
hvis hun blot følger disse regler:
”Når afghanerne føler, at du respekterer dem ved at klæde dig sømmeligt
og gebærde dig høfligt, så gengælder de
respekten. De skaber ingen problemer
for dig, så længe du viser dem respekt på
denne måde. Kvinder skal blot sikre, at
de taler respektfuldt, ikke viser hud og
tildækker deres hår. Nøglen er at opføre
sig respektfuldt.

”Når afghanerne føler, at du
respekterer dem ved at klæde dig
sømmeligt og gebærde dig høfligt, så
gengælder de respekten,” fortæller
Zarrena Vasquez, der er programchef
for Mission Øst i Afghanistan.

FAKTA
Mission Øst har arbejdet i
Afghanistan siden 2001 – lige så
længe som Danmarks og NATO’s
fredsbevarende styrker. NATO
trækker sig ud den 11. september
2021, men Mission Øst bliver og
hjælper lokalbefolkningen.
I 2020 fik 5.100 fordrevne familier
varmeapparater til at overleve
den barske vinter. I alt 13.498
familier fik hygiejneudstyr og
værnemidler mod Corona, og
24.000 personer fik adgang til rent
vand. 26 lokalsamfund oprettede
katastrofeforebyggelseskomitéer og
-strukturer.
Samtidig lærte 10 landsbyer at
genplante skovområder. 10.220
personer fik bedre ernæring, og
18.234 blev gennem undervisning
endnu bedre til at dyrke marker, drive
virksomheder og dermed kunne
forsørge deres familier.
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Af Irene Bronzini og Karen Bendix

TEMA
AFGHANISTAN

Helhedsløsninger og bæredygtigt

udviklingsarbejde i
Afghanistan
Mission Øst arbejder med en innovativ og helhedsoriente
ret tilgang, der kombinerer fødevaresikkerhed og levebrød
med en bæredygtig miljø- og klimaindsats, der skaber nye
indkomster for lokalsamfundene.

I år er det 20 år siden AlQueda fløj ind i Twin Towers
i New York, og den ameri
kanske intervention i Af
ghanistan begyndte. Samme
år begyndte Mission Østs
projekter i Afghanistan, der
fortsat sikrer befolkningen
i lokalsamfund mad, uddan
nelse, arbejde og bæredygtig
udvikling i et ekstremt usta
bilt og usikkert land.
Mission Østs indsats i Afghanistan begyndte lige efter den
amerikanske intervention i
landet i 2001. Vores fokus
på det tidspunkt var på den
8 | MISSION ØST | NR 3 2021

humanitære nødsituation,
da sikkerheden for civile og
de lokale samfund var truet.
Mission Øst tog ud til de mest
afsidesliggende samfund i de
nordøstlige provinser i Afghanistan med ekstremt fattige
mennesker. Sammen med
lokalsamfundene gik vi gang
med at finde en ny bæredygtig
strategi for befolkningen til at
klare sig på trods af konflikten.
Siden da har Mission Øst arbejdet tæt sammen med disse
samfund for at sikre rent drikkevand, tilstrækkelig sanitet
og hygiejne, bedre ernæring
og for at forberede lokalsam-

fundene på at håndtere tilbagevendende naturkatastrofer
og konflikter.
Opbygning af en bedre
fremtid
Med mere end 20 års hjælpearbejde i Afghanistan har Mission Øst erfaret vigtigheden af
at arbejde helhedsorienteret
og tænke i langsigtede løsninger allerede fra begyndelsen
af et projekt. Derfor er vores
nødhjælpsprogrammer altid
sat ind i et bredere perspektiv
med langsigtede processer,
der involverer og styrker både
lokale og nationale myndighe-

der og samarbejdspartnere.
Vi har gennem de seneste
20 år indsamlet viden og
brugt vores mange erfaringer
fra tidligere projekter til at
optimere arbejdet i de udsatte
regioner. De viser, at vores
projekter bliver mest effektive, når vi skaber bæredygtige
løsninger sammen med lokale
samfund og borgere, der selv
er hovedaktørerne i at opbygge en bedre fremtid.
Hjælp til selvhjælp
Mission Østs mangeårige
erfaring med lokalsamfund
i Afghanistan kommer bl.a.

fra tilknyttede eksperter,
der leverer gennemgribende
analyser af situationer og
sammenhænge i Afghanistan.
Vi søger altid innovative
løsninger af de kriser, der
løbende opstår i landet. Vi er
derfor en anerkendt aktør i de
nordøstlige provinser med en
omfattende erfaring inden for
fødevaresikkerhed, adgang til
vand og levebrød. Vi har gennem årene hjulpet 33 lokalsamfund og mere end 2.000
familier, og sammen med dem
opbygget en modstandsdygtig
strategi, hvor de selv arbejder
for varige forbedring af deres
livssituation.
Massive klimaforandringer
I et så krigshærget land som
Afghanistan, er det yderst
usikkert at arbejde med
udviklingsprojekter og varige
bæredygtige forandringer.
Udover krigen er landet også
stærkt påvirket af ekstreme
klimaforandringer og de afledte humanitære kriser. Tørke,
oversvømmelser og jordskælv
påvirker de nordøstlige provinser i Afghanistan, hvilket
har resulteret i et drastisk
fald i muligheden for at skaffe
mad, arbejde og indkomst for
borgerne i lokalsamfundene.
For at imødegå de mange
udfordringer, den afghanske
lokalbefolkning står over
for, kombinerer Mission
Øst fødevaresikkerhed og
levebrød med en bæredygtig
miljø- og klimaindsats, der
skaber nye indkomster for
lokalsamfundene. Vi etablerer
bl.a. drivhuse, køkkenhaver,
biavl, solverandaer, genplantning af skov og indsamling
af regnvand. De forskellige
aktiviteter bidrager til at
genoprette biodiversiteten
og forbedre jordkvaliteten,

hvilket forbedrer muligheden
for lokalbefolkningen i selv
at producere varierede og
ernæringsrigtige fødevarer og
skabe sig indkomst.
Akut mangel på mad som
følge af Corona
Situationen i Afghanistan
er fortsat yderst usikker og
uforudsigelig. Landet står i
dag over for en krise, hvor
folks ret til tryghed, sikkerhed
og trivsel dagligt trues - ikke
kun på grund af den fortsatte
konflikt, men også på grund
af de økonomiske konsekvenser Covid-19-pandemien
har medført, som også har
forårsaget en sultpandemi. Afghanistan er et af de hårdest
ramte lande, hvor en tredjedel
af befolkningen står over for
akut mangel på mad og generel stor fødevareusikkerhed.
Næsten 4 millioner mennesker har behov for nødhjælp,
hvilket er et af de højeste tal i
verden.

FAKTA

Mission Østs resultater fra
Afghanistan i 2020:
• 11.680 mennesker har fået bedre og mere
næringsholdig ernæring
• 24.000 mennesker har fået adgang til rent vand
• 9.702 mennesker har fået uddannelse, der forbedrer
deres indkomst og levebrød
• 22.000 træer er plantet i provinserne Takhar &
Badahkshan

Akut fødevarebehov:
• 4 mio. afghanere har behov for nødhjælp
• 1 /3 af den afghanske befolkning står over for akut
mangel på mad som konsekvens af Covid-19-pandemien

Mission Øst fortsætter i
Afghanistan
Samtidig har de internationale
styrker valgt at trække sig ud
af landet, hvilket betyder, at
fremtiden er yderst usikker.
Mission Øst har valgt at blive
i landet, og fortsætter med
at støtte de mest sårbare og
fjerntliggende samfund i det
nordøstlige Afghanistan, ved
at styrke de lokale strukturer,
oplyse om nye bæredygtige
landbrugsmetoder og jobmuligheder, der både styrker
befolkningen og giver langsigtede bæredygtige alternativer
i en kontekst af klimakrise og
konflikt.
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Af Joeri Leysen og
Karen Bendix

Nye effektive løsninger

i en krisetid

TEMA
AFGHANISTAN

På trods af de store udfordringer Afghanistan står i med pandemien, tørke, stigende antal
internt fordrevne og optræk til borgerkrig, fortsætter Mission Øst med at udvikle humanitære
fleksible og innovative løsninger, der sikrer befolkningens basale behov.

Kontanter via mobilen
Kontante overførelser og gavekort er en velkendt måde at
hjælpe kriseramte familier på, så de får dækket deres mest basale behov. En rapport fra 2020 fra Cash Learning Partnership
(CaLP) viser, at 17,9 % af al international humanitær bistand i
2019 blev leveret gennem kontante overførsler.
Mission Øst leverer også kontanter til kriseramte familier
via mobiltelefoner. Den mobile overførsel til udsatte familier
har vist sig at være yderst effektiv i de svært tilgængelige

projektområder, samt med den ustabile sikkerhedssituation
og Corona-situationen. Netop nu undersøger vi muligheden
for at lave gruppeoverførsler til vores selvhjælpsgrupper i
Afghanistan, hvilket ikke er forsøgt før, så de kontante beløb
kommer ind på gruppernes låne/spare-program. Det vil støtte
lokalsamfund med de basale behov for mad og arbejde, og
samtidig styrke kvindernes værdighed og modstandsdygtighed i
lokalsamfundene.

En ny måde at styrke lokalsamfundene er gennem kontante pengeoverførelser til vores selv
hjælpsgrupper i Afghanistan, så de kontante beløb indgår i gruppernes låne/spare-program.

1 0 | MISSION ØST | NR 3 2021

Vaskbare hygiejnebind
Menstruation er et stort tabu i Afghanistan og anses som urent.
Da man ikke taler om det, står mange piger fuldstændig uforberedte og skamfulde over, hvad der sker i deres kroppe, når
de får deres første menstruation. Pigerne må hverken deltage i
bryllupper, begravelser eller indgå i religiøse sammenhænge. De
må heller ikke komme i skole, mens de menstruerer. Mange bliver derfor væk fra skolen, kommer bagud, og dropper til sidst ud
af skolen. Derudover har størstedelen af de afghanske kvinder i
landdistrikterne ikke adgang til hygiejnebind, og bruger derfor
gamle klude som bind, som ikke er effektive. Kvinderne har
ofte ikke adgang til bad, hvilket kan gå ud over deres personlige
hygiejne og sundhed.
Mission Øst vil gerne bidrage til at afhjælpe dette problem
ved at give kvinderne adgang til genanvendelige hygiejnebind
kaldet Safe-Pad, der bliver produceret i Afghanistan gennem
Real Relief i Danmark.
Ideen er at udvikle en nyttig sanitetspakke, som kvinder i
landdistrikterne kan sælge til andre kvinder til overkommelige
priser. Da mange afghanske kvinder i landområderne ikke har
undertøj, vil der med hygiejnebindet følge en pakke med underbukser. Vi lægger ud med at undersøge, hvordan og til hvilken
pris kvinderne vil kunne sælge produktet. Mission Øst arbejder
til en start med over 50 kvinder i selvhjælpsgrupperne, der kan
være interesseret i at oprette en sådan virksomhed, samtidig
med at de potentielt kan forbedre livet for millioner af kvinder
og piger i landdistrikterne i Afghanistan.

En ny type genanvendelige og vaskbare hygiejnebind –
Safe-Pad - er udviklet og produceret i Danmark til kvinder
i udsatte områder. Det kan blive en stor fordel både
hygiejnisk og økonomisk for kvinder i Afghanistan.

Naturens eget køleskab

Passiv solvarme

De små lokale bjergsamfund ligger yderst
isoleret, hvilket forhindrer befolkningen
i at sælge deres friske landbrugsprodukter til andre områder. Befolkningen har
heller ikke nogen effektive lagerfaciliteter, hvilket resulterer i, at de bønder, der
producerer afgrøderne, sælger deres høst
direkte fra marken til en lavere pris, end
de kunne opnå om vinteren, når efterspørgslen er større. Derudover har bønderne store tab af afgrøder, når frosten
slår ind i vintersæsonen. Bjergregionerne
i Afghanistan er kolde ørkener, hvor
temperaturen om vinteren ofte falder til
under -10 ° C.
En af løsningerne som Mission Øst vil
iværksætte er opbevaringskældre. Ved
at grave et hul dybt i jorden, kan man i
kældre skabe en konstant temperatur
vinter og sommer, hvor afgrøder og land-

Det behøver ikke være kompliceret eller
dyrt at finde brugbare og effektive løsninger til at forbedre menneskers liv væsentligt. Det erfarer Mission Østs team i
Afghanistan, der er i gang med at udvikle
solverandaer – også kaldet ’solfælder’
til ’opsamling’ af solens varme både til
planter og mennesker i husene.
En solveranda består meget simpelt af
en træramme med et stykke tyk plastik
spændt ud over. Konstruktionen bygges
op ad en sydvendt husmur. Det fungerer
som et drivhus, hvor solens varme opvarmer luften i solverandaen, som cirkuleres
ind i resten af huset til opvarmning. Solverandaerne er både billige at producere og
lette at konstruere og sætte op. Og den
passiv solvarme holder udgifterne nede
til det dyre brændstof.

brugsprodukter kan holde sig friske. Det
kan give befolkningen en mere varieret
kost året rundt og give mulighed for at
opbevare landbrugsafgrøder, så de ikke
går til spilde.
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Familie levede af

te og mælk

Samira og hendes seks børns eneste ernæringskilde var te og mælk,
indtil de fik mulighed for at få kontant hjælp og undervisning i bære
dygtigt landbrug af Mission Øst.

Ligesom med Samira støtter Mission Øst udsatte familier med at kunne forsyne sig selv
gennem dyrehold og bæredygtigt landbrug - og samtidig sælge det overskydende på
markeder. På den måde kan de spare op til flere dyr eller mere varierede afgrøder og gødning,
som Samira. (Arkivfoto)
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I et af de sværest tilgængelige
områder af Afghanistan, bor
52-årige Samira, enlig mor til
tre piger og tre drenge. Inden
hun fyldte 18 år, blev hun gift
med sin mand, som døde for
mange år siden. Da Samira var
ung, var det nærmest umuligt
for især piger at få en uddannelse i den afsidiget liggende i
Badakhshan-provins. Hun har
i det hele taget levet et hårdt
arbejdsliv og har slet ikke gået
i skole - så hun er analfabet.
Alene med seks børn
Hendes liv forandrede sig
drastisk efter manden døde,
og hun skulle forsørge sig selv
og sine seks børn.
”Jeg var ulykkelig, da jeg mistede min mand. Han var den,
der skaffede mad og opfyldte
familiens behov. Men nu stod
jeg med det hele selv. Livet
blev vanskeligt for os. Jeg
prøvede at klare det hele, men
det gik ikke så godt. Den eneste mad vi havde, var mælk og
sort te - og den udgjorde faktisk langt det meste af vores
måltider. Vi måtte bede vores
naboer, der havde komælk,
om at hjælpe os, så vi kunne
lave te, og børnene kunne få
lidt næring fra mælken. Frugt,
grøntsager og kød fik vi meget
sjældent.”
Besøg i landsbyen
ændrede alt
Det var en hård tid for familien. Samiras søn forsøgte at
finde arbejde på det lokale

marked uden held. Og varerne
på markedet var alt for dyre
for familien.
”En morgen var jeg hjemme
og havde travlt med daglige
gøremål. En af vores naboer
kom forbi og fortalte, at et
team fra Mission Øst var på

”Jeg kan ikke
udtrykke, hvor
glad jeg blev, da
jeg med sikkerhed
vidste, at mit navn
var på listen.”
Samira, modtager af
kontant støtte

besøg i landsbyen og havde
lavet et møde for landsbyens
borgere. Jeg deltog, og efter
introduktionen informerede
Mission Østs team os om
et kommende projekt i min
landsby, som handlede om
at uddele kontante beløb til
specifikke behov. Mission
Øst delte landsbyboerne ind
i kategorier – og jeg blev sat
i kategorien med de fattigste
mennesker. Derefter besøgte
Mission Øst-teamet mit hus
og stillede mig nogle spørgsmål. Efter en månedstid fik jeg
at vide, at jeg var kommet på
modtagerlisten om et engangs
kontantbidrag fra Mission
Øst. Jeg kan ikke udtrykke,
hvor glad jeg blev, da jeg

med sikkerhed vidste, at mit
navn var på listen. Ikke kun
mig, men også nogle af mine
naboer var på listen - vi var så
glade og lykønskede hinanden.
Jeg gik til distributionsstedet
og modtog 13.842 AFN (ca.
1.000 kr. – red.), et sim-kort og
information om, hvad pengene
skulle bruges til, og gik hjem,”
fortæller Samira.
Mad, gødning og bæredyg
tigt landbrug
”Da jeg modtog pengene,
brugte jeg nogle af dem på
mad og nogle på gødning til afgrøder. Det lykkedes mig også
at spare lidt penge op, hvilket
betyder, at jeg ikke behøver at
sælge mine dyr - i stedet kan
jeg beholde dem og forøge
min besætning. Min søn og
jeg fik også undervisning i
ernæring og bæredygtigt
landbrug, hvilket betyder, at vi
kan planlægge vores afgrøder
og vores madforsyning. Jeg
vil takke Mission Øst for den
støtte, der er givet mig og min
landsby,” slutter Samira.
Projektet er støttet af Novo
Nordisk Foundation
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Af Svend Løbner
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Rent vand forbedrer sundhed og forhindrer

børnedødelighed
Qurban er glad og stolt over en vandpost fra Mission Øst. Før døde børn af diarré og dysenteri.
I dag er de raske med overskud til at læse lektier.

”Det stikker dybt i hjertet hver
gang, man som forældre ikke
kan møde sine børns mest
basale behov!”
Det fortæller Qurban,
der bor i en afsidesliggende
landsby i det nordøstlige
Afghanistan. Han har fem
børn og adskillige børnebørn
at forsørge med de fødevarer,
han dyrker i sin mark. Med
børnebørnene er det mere
magtpåliggende end nogensinde, at hans familie trives og
er sunde og raske.

FAKTA
Mission Øst har siden
2001 sikret rent
drikkevand, ordentlige
toiletforhold, bedre
hygiejne og bedre
ernæring til befolkningen
i Afghanistans
nordøstlige provinser
Badakhshan, Takhar og
Baghlan.
Blot i 2020 fik over
10.000 personer gavn
af bedre ernæring, og
hele 24.000 personer
fik adgang til rent
drikkevand i skoler og
landsbyer.
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”Forestil jer, hvor mange
gange jeg døde indvendig, da
jeg ikke kunne give mine børnebørn rent vand at drikke!”
Børn døde af diarré og dy
senteri
Han fortæller om tiden før,
Mission Øst skaffede vand
til hans landsby. Dengang
kæmpede familierne for at
overleve. Mange børn døde
af vandbårne sygdomme som
diarré og dysenteri.
”Børn døde som fluer i vores
landsby dengang,” fortæller
Qurban. ”Men så kom Mission
Øst og etablerede et vandsystem, og nu har vi ikke blot
fået rent vand, men også et
helt nyt livsgrundlag!”
Qurban husker tilbage på
dengang en gammel kvinde
døde, da hun forsøgte at
hente vand op ad floden midt
om vinteren. Hun faldt i det
iskolde vand og døde.
Sikkerhed og energi til
studier
Den slags ulykker behøver
ikke at ske mere, efter at der
er oprettet en vandpost midt
i landsbyen. Og der er flere
fordele ved at vandet er nemt
at hente.

”Vandposten er kun 100
meter fra vores hjem, så nu
har børnene også mere tid til
at læse lektier. Før skulle de gå

”Dette liv
givende vand
holder vores
familier sunde
og fri for
vandbårne
sygdomme.”
Qurban, medlem af
vandbrugerudvalget.

fem kilometer hen til en kilde
for at finde rent drikkevand.
De var alt for udmattede til
at åbne deres skolebøger,”
fortæller Qurban.
Lokalsamfundet står for
vedligeholdelse
Adgang til rent drikkevand
har givet hele landsbyen nyt
mod. Indbyggerne har nu lovet
Mission Øst passe godt på
vandposten, vandrørene og
hvad der eller skal til, for at
familierne kan få rent vand at
drikke. Qurban er selv med i
vandbrugerudvalget.

”Jeg har været på tre kurser
med Mission Øst og lært,
hvordan vi sparer på vandet
og vedligeholder vandsystemet med vores egne lokale
ressourcer. På den måde
gengælder vi den gave, vi har
fået af Mission Øst.”
Vand frigør tid til studier
Og dermed opfyldes Qurbans
og alle forældres og bedsteforældres drøm: At skabe
sundhed og trivsel for der
es børn og børnebørn:
”Dette livgivende vand
holder vores familier sunde og
fri for vandbårne sygdomme.
Det holder også vores børn
beskyttet mod farerne ved
at hente vand fra vandkilder
langt væk. Men mest af alt ser
jeg oftere mine børn med hovederne nede i deres studiebøger, fordi de nu har valget
om at gøre det.”
”De har et valg i livet,”
tilføjer han: ”De kan enten
blive hos mig og dyrke jorden
sammen med deres far, eller
de kan sprede deres vinger og
få en uddannelse og et bedre
liv.”

TEMA
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Adgang til rent drikkevand er stadig en udfordring for
befolkningen i de yderste provinser i Afghanistan. Børnene
mister skolegang, når de skal bruge mange timer på at
hente vand på gåben eller æselryg langt fra deres hjem.
Det afhjælper Mission Øst med etablering af vandposter i
landsbyerne. (foto: Mission Øst)
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Træplantning og naturforebyggelse afbøder

naturkatastrofer

Klimaændringer, skovhugst
og opdyrkning af jorde har
forvandlet store dele af
det nordlige Afghanistan
til golde bjerge. Beboerne
oplever værre og flere jord
skred og oversvømmelser,
da der ingen beplantning er
til at holde fast på jorden.
Det truer deres afgrøder,
der hvert år bliver ødelagt
når smeltevand og regnskyl
skyller jorden væk og ned i
floderne. Træplantning og
beskyttelse af beplantning
afbøder naturkatastrofer.
Takhar-provinsen i det nordlige Afghanistan er et ekstremt
udsat område, hvad angår
naturkatastrofer. Hvert år
ødelægges hundreder af hek
tar landbrug og græsarealer af
jordskred. En af årsagerne til
det stigende antal jordskred i
området skyldes ukontrolleret
skovhugst, da befolkningen
har behov for brænde og træ.
Men skovhugsten forværrer
risikoen for jordskred på de
ekstremt skrånende arealer i
bjergområdet. De voldsomme
jordskred ødelægger græsningsarealer til dyrene, skyller
dyrket landbrugsjord ned ad
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bjerget og fratager befolkningen mulighed for at sanke
spiselige planter og urter i
skovområderne, som der har
været tradition for før, mens
der stadig lå skov. For lokalbefolkningen fratager denne
udvikling muligheden for at få
næringsrig mad og indtjening
på afgrøder. Det tvinger dem
til at migrere. Især unge mænd
migrerer til Tyrkiet, Iran og
andre byer i Afghanistan, hvor
muligheden for at finde arbejde er bedre.
Ny læring giver resultat
Hvis denne katastrofale
udvikling skal ændres, skal
der sættes ind med projekter, der giver befolkningen
alternativer til overgræsning
på bjergene, skovrydning og
forældede landbrugsmetoder, som er hovedårsagen til
oversvømmelser og jordskred.
Derfor har Mission Øst iværksat et projekt i oplandet til
fem landsbyer, som hovedsagelig er afhængige af landbrug
og anvendelse af naturressourcer. Gennem uddannelse
og viden om forvaltning af
naturressourcer, træplantning
og bæredygtigt landbrug har

projektet allerede nu vist sig
som en succes.
En barndom med jungle og
vilde dyr
Det fortæller hr. Yaqub, der
som lokal leder af landsbyen er med i Mission Østs
træplantningsprojekt, som

”Vi har lært
rigtig meget om
fordelene ved at
lægge græsnings
områder brak
og bevare et rigt
dyreliv. ”
Landsbyens
talsmand hr. Yaqub.

skal beskytte landsbyens
dyrkbare jorde. Yaqub er en
meget vellidt mand i landsbyen, og er både venlig og
ærlig, men utrolig fattig. Han
kæmper for at få en indtjening, der kan forsørge familien
og får af og til hjælp fra andre i
landsbyen.
Mr. Yuqub har boet i lands-

byen hele sit liv, og husker
da landsbyen for 20 år siden
havde en stor jungle med vilde
dyr. Dengang oplevede de
hverken oversvømmelser eller
jordskred, fortæller han:
”For 20 år siden levede her
vilde dyr som ræve, vildsvin og
ulve. Omkring vores landsby
voksede træer og frugttræer
vildt, og jeg husker tydeligt,
hvor bange vi var for at bevæge os ind i junglen på grund af
vilde dyr. Jeg husker også, at
min familie dyrkede til eget
behov, hvilket gik rigtig godt.
Dengang havde vi både nok
mad og nok brænde fra skoven
til opvarmning af husene i
landsbyen om vinteren,” fortæller Yaqub.
En kortsigtet løsning
For at beskytte fårene og
de øvrige husdyr i området
dræbte hyrderne de vilde dyr.
Og for ca. 20 år siden besluttede de ældste i landsbyen at
ødelægge de vilde dyreområder og junglen for at udvide
de dyrkbare markarealer.
Derefter begyndte hver husstand at fælde træer og skære
buske ned for at udvide de
dyrkbare områder. Efter tre til
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Det er ikke mere end 20 år siden de golde marker var en jungle. Men på grund af skovhugst til
dyrkbare jorde er alle træer og buske ryddet, og jorden ligger nu ufrugtbar hen. Der er derfor
stor tilslutning til skovrejsning, genplantning og beskyttelse af vegetationen i landsbyen.

fire år flygtede de vilde dyr fra
området, og de dyrkbare jorde
blev fortsat udvidet, fortæller
Yaqub.
”Med skovhugsten fulgte
både oversvømmelser og
jordskred, der bare blev
værre år for år og ødelagde de
dyrkbare arealer. Blot syv år
senere havde oversvømmelser
og jordskred ødelagt alle de
dyrkbare landområder, og de
oversvømmede arealer var
udvidet betydeligt i forhold

til før skovhugsten,” fortæller
Yaqub.
Skovrejsning og natur
beskyttelse er vejen frem
Med minderne om de dyrkbare jorde og vilde skove er
Yaqub glad for at landsbyen er
en del af Mission Østs projekt
om skovrejsning, genplantning
og beskyttelse af græs- og
beplantningsområder, der alt
sammen er med til at sikre
mod jordskred og oversvøm-

melser.
”Vi har lært rigtig meget om
fordelene ved at lægge græsningsområder brak og bevare
et rigt dyreliv. Vi beskytter
nu vores græsarealer mod
dyregræsning og beskæring
af buske og træer. Samtidig
planter vi skov og træer på
vores fælles jord. Og vi kan
allerede se, det har hjulpet på
oversvømmelser og jordskred
bare siden sidste år. Med
dette projekt kan vi afbøde

fremtidige naturkatastrofer.
Det er en drøm for mig igen
at se vores dejlige jungle. Stor
tak til teamet, der underviser
os i disse bæredygtige metoder. Det har en stor betydning
for vores område,” slutter hr.
Yaqub.
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Psykolog:
Afghanerne er langt mere end blot

			

ofre for krig

Flugt er ikke kun tab, men
også en mulighed for at vinde
livserfaring og træne sociale
muskler, mener psykolog
Naderah Parwani.
Naderah Parwani er psykolog
med særlig indsigt i flygtninges tab og traumer, mest på
grund af hendes uddannelse
og erfaring fra egen praksis i
Bagsværd, hvor hun bl.a. behandler klienter med flygtningebaggrund, men også fordi
hun selv er flygtning, idet hun
allerede som otteårig måtte
flygte fra Afghanistan.
Hun vil dog ikke kun tale om
lammende frygt, voldsomme
traumer eller forfærdelige
skæbner. Tværtimod taler hun
om afghanerne som et stærkt
folk, der tager sin skæbne på
sig og bruger selv smertelige
erfaringer til at blive klogere
på sig selv og verden:
”Vi glemmer tit at fortælle,
hvor smukt et folk afghanerne er. De er ikke svage, men
stærke. De er nogle af de mest
gavmilde mennesker, jeg har
mødt. Og det mener jeg ikke
kun, fordi det er mit folk. Det
er bare sådan, de er. De favner
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dig – helt bogstaveligt. Det er
den afghanske ånd,” fastslår
Naderah Parwani.
Åndelig rigdom i ruinerne
Ifølge hende er det de politiske magtstrukturer, der
fastholder afghanerne i fattigdom. Selve folket er gavmildt,
ambitiøst og modigt. De er
villige til at arbejde hårdt og
ofre sig for fællesskabet. Når
undertrykkelsen er væk, kan
den afghanske ånd sættes fri,
mener hun.
”Der ligger så meget åndelig
og kulturel rigdom imellem
ruinerne i Afghanistan. Der er
en inderlighed, et livsnærvær,
som sufismen i Afghanistan
også udspringer af. Den inderlighed udtrykkes ikke kun gennem poesi, afghansk litteratur
og kunst, men også gennem
kontakten med befolkningen,
gennem de hjemløse børns
øjne i moskéerne, gennem alle
de familier, der tager hjemløse til sig og forsørger dem,
gennem opmærksomheden på
hinanden i hverdagen, gennem
samarbejdet mellem naboer,
hvor man løfter hinandens
byrder. Det er den afghanske

ånd, som ingen bomber kan
udslette!”
Umenneskelighed og med
menneskelighed
Hjælpeløsheden oplevede
Naderah Parwani på egen
krop, da hun som otteårig
måtte flygte med sin familie
fra Afghanistan over Iran og
videre til Danmark.

”Jeg kan
huske, hvor
ydmygende det
var at skulle
stå i kø for at
få mad i flygt
ningelejren. Jeg
følte mig som
en tigger.”
Psykolog
Naderah Parwani

”Jeg kan huske, da russerne invaderede vores hjem i
Afghanistan. De kom i grønne
militæruniformer, og vi blev

vækket midt om natten. Jeg
blev bange. Mine forældre
havde et hjørne i huset, hvor
madrasser og ejendele lå
pakket. Russerne rev det hele
ned, og det rystede min far.
Jeg kan huske, hvor ydmygende det var at skulle stå i kø for
at få mad i flygtningelejren.
Jeg følte mig som en tigger. Og
jeg husker diskriminationen,
da vi kom til Iran. Priserne
var højere for afghanere, og
afghanske børn måtte ikke gå
i skole med iranske børn. Som
flygtning oplever du menneskers umenneskelighed, men
du oplever også menneskers
medmenneskelighed.”
Hun fortsætter:
”Samme medmenneskelighed
og umenneskelighed har jeg
erfaret i Danmark. Forskelsbehandlingen rammer dig. Du
er den fremmede, men når
du møder andres frygt for
fremmede, lærer du at møde
fremmede med omtanke og
omsorg. Det har givet afghanerne og andre flygtninge en
kulturel intelligens, en fleksibilitet og et afslappet forhold
til mennesker, der er anderle-

des end dem selv. Vi ser i dag,
hvordan danskere flygter fra
skoler med mange ”fremmede”. Fremmede forbindes med
noget negativt i stedet at for
at forbinde det med rigdom og
styrke.”
Krige vil dræbe kærligheds
ånden
Naderah Parwani vil have
danskerne til at kende den
afghanske styrke, da vi vil kunne lære meget af flygtninge,
mener hun.
”Afghanernes viljestyrke er
ligesom deres bjerge, deres
lette sind og spontanitet,
deres gavmildhed og gæstfrihed. De er ofre for krig, men
krigen siger ikke meget om
den afghanske ånd. Krigene
har handlet om at dræbe kærlighedsånden i Afghanistan.
Afghanerne kan derfor ikke
rubriceres og kategoriseres
efter udefrakommendes
forgodtbefindende. En fælde,
vi nemt falder i som observatører udefra. Afghanerne
er meget mere end ofre. Vi
kan have ideer om, hvem ’de
fremmede’ er, men et oprigtigt
møde med et menneske eller
et folkeslag opstår først, når vi
kender dem og deres historie.”
Historien har gjort dem
’socialt intelligente’
”Jeg synes, at de fleste
afghanere er enorm socialt
intelligente. De er meget
opmærksomme socialt. De
responderer på en sund måde
på andres kontakt og smerte.
De responderer ikke kun med
et følelsesmæssigt nærvær,
men også et fysisk og praktisk
nærvær, hvor kærlighed bliver
til handling. Det er en styrke,
det afghanske folk har, og som
jeg elsker ved mit hjemland.
Jeg tror, det kommer af vores

”Afghanernes viljestyrke er ligesom deres bjerge, deres lette sind og spontanitet, deres
gavmildhed og gæstfrihed. De er ofre for krig, men krigen siger ikke meget om den afghanske
ånd,” fortæller psykolog Naderah Parwani, der er født i Afghanistan (Foto Svend Løbner).

historie, vores helt igennem
fascinerende litteratur, der
er fuld af inderlighed, og af
al den uretfærdighed, vi har
skulle rumme som folk. Ud af
mange af de tab, får afghanerne bekræftet deres tro på
kærligheden endnu mere. Jeg
håber, at jeg gennem det kliniske arbejde kan hjælpe dem
med at holde den afghanske
kærlighedsånd i live,” slutter
Naderah Parwani.

Om Naderah Parwani
Naderah Parwani er født i Afghanistan og flyttet til Danmark
som 8-årig. Hun er uddannet psykolog og underviser på
jobcentre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
i det danske arbejdsmarked. Derudover behandler hun
minoritetsborgere og superviserer fagprofessionelle, der
arbejder med minoritetsborgere. I sin fritid er hun engageret
i kampen mod racisme og diskrimination på arbejdsmarkedet
og i samfundet generelt. Hun er medstifter af Psykologfagligt
Netværk imod Diskrimination (PND), der tæller 260
psykologer og psykologstuderende i Danmark.
Læs mere om Naderah Parwani her:
www.naderahparwani.com
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Mission Øst
Tekst og foto af Svend Løbner Freelancejournalist

René Hartzner:

Vi ville bare

gerne
hjælpe
Den 18. november 2021 er det præcis 30 år
siden René Hartzner stiftede Mission Øst
sammen med sin søn Kim Hartzner.
Her tænker han tilbage – og frem – på en
organisation, der har det enkle formål:
At hjælpe mennesker.
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”Vi ville hjælpe.”
”Vi ville bare gerne hjælpe.”
”Vi så behovene og ville bare
gerne hjælpe de her mennesker.”
Ordene gentager sig under
interviewet med Mission Østs
grundlægger René Hartzner.
Blikket får liv, stemmen bliver
klar og koncentrationen skarp,
mens den 86-årige pionér
fortæller om 30 års eventyr.
Fra Skt. Petersborg til hele
Østeuropa
Først om en borgmester i
Skt. Petersborg, der efter
Sovjetunionens sammenbrud,
tiggede og bad om sukkersygemedicin. Og hvordan
det lykkedes at skaffe for to
millioner kroner insulin.
Dernæst om indsamling af
mad, tøj, medicin og hospitalsudstyr, der fyldte først
familiens garage i Birkerød og
senere et stort lager, og hvordan han sammen med sønnen
Kim Hartzner kørte lastbil
efter lastbil med nødhjælp
mod øst.
Og videre om fem store beredskabshospitaler, der blev
fløjet med tre store russiske
transportfly til Moskva og
Armenien under krigen om
Nagorno Karabakh. Under
krigen sendte Mission Øst
desuden otte transportfly
med fødevarer til armenske
fordrevne. Hospitalet blev senere suppleret med tandlægeklinik og andet lægeudstyr og
opererer stadig under navnet
”Denmark”.
Hjælpearbejdet udvides til
flere lande
Historien gentager sig i land
efter land. ”Vi ville bare gerne
hjælpe,” forklarer René Hartzner om mødet med fattige i
Polen, Ukraine, Rumænien,
Albanien, Armenien og så
langt væk som Filippinerne.
Og videre til Nepal, Tadsjiki-

stan og Afghanistan og op til
i dag, hvor Mission Øst også
arbejder Irak, Syrien, Libanon,
Myanmar og Nordkorea.
Så enkelt er det. Og hjælpen
bestod først af mad, tøj,
medicin og hospitalsudstyr.
Siden er hjælpen udvidet med
forsyning af vand og sanitet,
oplysning og udstyr til god
hygiejne, hjælp til selvforsørgelse, inklusion af personer
med handicap og psykosocial
støtte efter krig og katastrofe.
’Vi så nøden og mødte
behovene’
Den røde tråd er det indre
”drive” som fik René Hartzner og senere Kim Hartzner
til at give sig i kast med det
omfattende nødhjælpsarbejde. De kunne ikke bare se
på, mens mennesker led nød.
René Hartzner fortæller om
forholdene efter Sovjetunionens sammenbrud:
”Folk havde det forfærdeligt. Behovene var enorme.
Når skoler og børnehaver
spørger efter mad, så ved du,
at det står slemt til. Og hjemme hos folk så vi armod, der
var helt forfærdelig.”
Hvordan kom arbejdet til at
vokse så enormt?
”Det er ikke så svært. Vi så nøden og gjorde, hvad vi kunne
for at møde behovene.”
Brug for dygtige medarbej
dere
Hvad driver dig?
”Jeg ville bare gerne hjælpe.
Vi prøvede bare at møde
behovene. Nogle gange var
behovene ikke så akutte, som
vi var blevet fortalt. Så rejste
vi videre til områder, hvor
behovene var større.”
”Det handler grundlæggende om at finde ud af, hvad
behovet er, og om vi er i stand
til at møde det. Vi indså hurtigt, at vi desuden havde brug

for professionel assistance,
dvs. dygtige medarbejdere.
I begyndelsen var det bare
Kim og jeg, og Kim havde sit
arbejde som læge langt væk
fra København. Og min eneste
hjælp på kontoret var en telefonsvarer! Arbejdet overvældede mig.”
Vil ikke afgrænse arbejds
områderne
Hvorfor kaldte I det Mission Øst?
”Fordi vi havde en mission, og
vi arbejdede mod øst. Ordet
mission signalerer vores kristne værdier, og dem er vi stolte
af. Dem får vi også respekt for
– selv fra muslimske lande.
Men jeg har siden fortrudt
ordet ”øst”. For det begrænser
os. Vi ved jo ikke, hvor i verden
behovene opstår. I dag ville
jeg aldrig sætte en grænse
for, hvor vi hjælper. Jeg vil
fortælle, hvad vi gør, men ikke
afgrænse, hvor vi gør det.”
Samme ønske: At hjælpe
mennesker
Hvilke resultater er mest i tråd
med det, du havde i tanke fra
starten?
”Min eneste tanke var at
hjælpe mennesker. Sådan har
jeg det stadigvæk. Når jeg ser
tilbage, glæder det mig at se,
hvordan arbejdet har udviklet.
Det havde jeg slet ikke forestillet mig. Hvis jeg for 30 år
siden havde vidst, at der ville
være over 200 medarbejdere,
og at vi skulle formidle mellem
60 og 100 millioner kroner om
året, ville jeg ikke have turdet
gå ind i det! Men det er lykkedes stille og roligt – og nogle
gange i hurtige ryk. Og ønsket
har hele tiden været at hjælpe
mennesker.”
Altid nye behov at
reagere på
Når du følger Mission Øst i dag –
kan du så genkende den samme
ånd?

”Ja, det gør jeg. Vi går i den
rigtige retning. Og i min optik
bliver organisationen mere og
mere velfunderet. Medarbejderne bliver dygtigere. Men
en organisation med vores
størrelse bør have en økonomisk buffer på 10 millioner
kroner. Det er svært. Hver
gang vi har haft et lille overskud, er der pludselig opstået
et nyt behov, vi var nødt til at
reagere på.”
Hvor ser du Mission Øst om
10 år?
”Jeg håber, vi stadig arbejder for at hjælpe mennesker.
Men jeg ved ikke, hvordan
verden ser ud om 10 år.
Verden kan forandre sig, og
så må Mission Øst forandres
med den. Vi må altid møde de
aktuelle behov.”

FAKTA
Mission Øst blev
etableret som forening
den 18. november
1991. René Hartzner
var generalsekretær
frem til 2001, hvorefter
sønnen Kim Hartzner
overtog posten indtil
2020. 1. januar 2021 blev
Betina Gollander-Jensen
generalsekretær.
Over de 30 år er
Mission Øst udviklet
til en international
udviklingsorganisation
med kontorer i Hellerup,
Bruxelles og Berlin
og projekter i ni lande
mod øst: Afghanistan,
Armenien, Irak, Libanon,
Myanmar, Nepal,
Nordkorea, Syrien og
Tadsjikistan.
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Derfor støtter jeg...

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Jeg bakker op om jeres

uselviske nødhjælp
ude i front
Det fortæller Marianne Karlsmose, der
er regionsrådsmedlem for Kristendemokraterne i Region Midtjylland, og dybt
engageret i rådets psykiatri- og socialudvalg.

Mission Øst er ude i områder, hvor få
kommer frem, og hjælper mennesker
uden at forvente noget igen. Derfor
støtter jeg Mission Øst, siger regions
rådsmedlem Marianne Karlsmose.
”Jeg støtter Mission Øst, fordi Mission
Øst når ud i områder, hvor der ikke er så
megen hjælp til stede. Og hjælper mennesker for deres skyld – ikke for at få noget
tilbage. Modsat megen udviklingspolitik,
hvor der ydes nødhjælp for fx at forhindre
flygtningestrømme til Danmark!
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Alle mennesker har samme værdi
”Alle mennesker har værdi, uanset hvad
de har at bidrage med. Desværre lever vi
i en tid, hvor vi bliver målt og vejet på det,
vi kan præstere. Det er som om, man skal
være perfekt for at være god nok. Men
mennesker har værdi fra livets start til livets slutning. Uanset psykiatrisk diagnose
eller handicap. Og uanset hvor i verden,
man bor,” fastslår hun.
Og det er her, hendes værdier passer
godt sammen med Mission Øst.
”Mission Øst gør en stor forskel for
menneskers egen skyld helt ude ved
frontlinjen. Det vil jeg bakke op!
Vigtigt med de rette motiver
”Der bliver lynhurtigt blandet mange
motiver ind i nødhjælps- og udviklingsarbejde, fortsætter Marianne Karlsmose.
”Politisk kan det hurtigt blive sådan, at
vi yder nødhjælp for at få noget tilbage.
Det er her, jeg netop synes, Mission Øst
er ude dér, hvor vi ikke nødvendigvis får
noget direkte igen. Men hvor vi gør en
forskel på det menneskelige plan.”
Politikeren har talt sig varm:

”Vi er i Danmark meget fokuserede på,
hvad vi selv får noget ud af. Der skal vi
virkelig bakke op om dem, der er helt ude
ved frontlinjen. Den uselviske hjælp til
mennesker i nød, hvor vi ikke selv direkte
kan se en gevinst, fx ved at forhindre
flygtningestrømme til Danmark.”
Er medlem for at støtte dem i fronten
Marianne Karlsmose har desuden flere
grunde til at støtte Mission Øst:
”Det, der fangede min interesse oprindelig, var arbejdet i Nordkorea. Det er virkelig et lukket land, hvor det er lykkedes
jer at udføre et spændende arbejde. Siden
har jeg fulgt jer og blevet mere aktiv støtte nu, fordi jeg tager stafetten op efter
min far, som jeg mistede sidste år. Han
var en trofast støtte gennem mange år, og
den tradition vil jeg gerne fortsætte.”
”Jeg støtter også, fordi jeg har fulgt situationen det seneste år og vil være rigtig
ked af, at det gode arbejde, som Mission
Øst gør, lider skade af interne processer
herhjemme. Derfor besluttede jeg mig
for at blive en mere aktiv støtte og melde
mig ind som medlem af Mission Øst. Det
er mit lille bidrag til at opmuntre dem, der
står ude ved frontlinjen og holder fokus
på det, det egentlig handler om!”

Af Svend Løbner og Karen Bendix

Årsmøde viste en effektiv
organisation på vej videre
Mission Østs årsmøde i
forsommeren viste en fornyet
organisation, der kan omstille
sig og nå langt ud med hjælp
til de mest nødlidende.
Mission Østs årsmøde i
slutningen af maj bød både på
hæsblæsende tal på, hvor mange mennesker Mission Østs har
nået i 2020 og på et drama om
bestyrelsesposterne, der endte
i fred og forsoning med vilje og
fornyet styrke til at fortsætte
arbejdet for de mest sårbare
i de fjerneste og mest udsatte
lande.
Operations Manager Peter
Drummond Smith gav et overblik over 2020:
”2020 blev et år i Coronapandemiens tegn. Vi tilpassede

hurtigt vores programmer til
Coronaforebyggelse. Selv om vi
åbner samfundet mere og mere
i Europa, vil vores Coronaforebyggende hjælp fortsætte i
udlandet lang tid endnu.”
Han fortsatte med svimlende
tal på Mission Østs indsats i
2020: 346.000 mennesker fik
akut nødhjælp, 56.000 adgang
til vand og sanitet, 33.000
hjælp til at katastrofeberedskab. Sammen med partnerorganisationer sikrede Mission
Øst desuden fødevareforsyning til 13.000 mennesker og
hjalp 25.000 med at forsørge
sig selv. For ikke at tale om de
25.000 børn, unge og voksne
med handicap, som fik hjælp
til at blive inkluderet i skole og
samfund.

Udvider aktiviteter i Afgha
nistan, Irak og i Syrien
Mission Øst fik ny generalsekretær 1. januar 2021, og Betina Gollander-Jensen løftede
sløret for nye spændende initiativer i de kommende år. Bl.a.
at vi opretter et kontor i Syrien
og udvider vi engagementet i
Afghanistan. Desuden byder
2021 på ansøgning om at indgå
en ny partnerskabsaftale med
Danida for det næste fire år,
samt udvikling af en ny strategi
for Mission Øst, der involverer
alle medarbejdere og partnere.

hvor økonomien har udviklet
sig stabilt. Mission Øst kom ud
af 2020 med et overskud på
trods af ny regnskabspraksis,
og forventer endnu større
overskud i 2021 til gavn for
egenkapitalen.
Et revideret regnskab vil
blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i september 2021, hvor også udkast
til nye vedtægter for Mission
Øst vil blive præciseret efter
moderne standard , hvori også
ændringen af medlemskontingent til 100 kr. pr. år indskrives.

Overskud trods omlagt regn Se invitationen til ekstraordinært
skabspraksis
årsmøde nedenfor.
Bestyrelsesformand Torben
Andersen takkede deltagerne
for deres trofaste støtte i 2020,

FOR MEDLEMMER

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
På Mission Østs ordinære
generalforsamling den 30.
maj 2021 blev det besluttet at
afholde en ekstraordinær generalforsamling.
Det er derfor en glæde på
vegne af Mission Øst, at kunne
invitere alle vores interesserede medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling, hvor
bestyrelsen vil redegøre for det

revisorgodkendte årsregnskab
for 2020 og præsentere forslaget til nye vedtægter. Forslaget
til nye vedtægter kan læses på
Mission Østs hjemmeside fra d.
16. september 2021.
Af hensyn til den fortsatte
risiko for smitte med Covid-19
er der tillige mulighed for at
deltage og stemme online.
Af tekniske årsager bedes

tilmelding til online deltagelse
være os i hænde senest mandag, den 20. september 2021. .
Send os din tilmelding
snarest muligt på e-mail
admin@missioneast.org
eller ring til os på telefon
nummer: 3961 2048.

Tid:
Torsdag, den
23. september 2021
kl. 19.00-21.00
Sted:
Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3
2690 Karlslunde
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Afghanistan kollapser:

Lad os ikke i stikken!
Konflikter og kampe er igen blusset op i Afghanistan, hvor militante grupper har
indtaget landet. Det efterlader uskyldige børn, kvinder og familier i ekstrem fattigdom,
analfabetisme og fødevaremangel.
Vi fortsætter med at levere nødhjælp og udvikling til de mest sårbare familier og udsatte
landsbyer.
Lad dem ikke i stikken. Send håb, mad og modstandsdygtighed
til Afghanistan allerede i dag.

NETBANK

DANKORT

MOBILE PAY

Overfør til reg nr. 3170,
kontonr. 0010918030

Betal med dankort på
missioneast.org/syrien

Støt via Mobile Pay på
26437

VIGTIGT: Mærk dit bidrag “BEDRELIV”. Ethvert beløb er kærkomment.
Dit bidrag går til Syriens mest udsatte og sårbare mennesker.
HUSK! Bidrag er fradragsberettiget op til 17.000 kr. i 2021. Angiv CPR. nr. for at få automatisk skattefradrag.

773 1566

350 KR.

600 KR.

1.000 KR.

Frivilligt beløb

MÆRK BETALINGEN: BEDRELIV
HUSK: DIN STØTTE KAN TRÆKKES FRA I SKAT!
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