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Leder

Vi skal give underkuede

grund til at
overleve

Hvordan overlever forfulgte, fordrevne og undertrykte? Fordi livet vil det, fordi familien
kræver det, og fordi mennesker i verden rækker en hjælpende hånd, der giver håb.
Hvad får folk til at overleve krig, naturkatastrofer og uhyggelige overgreb? Det
kan være svært at begribe. Og dog. Hvis
jeg selv pludselig stod i problemer til halsen, ville jeg gribe ud efter det mindste
håb, det mindste lyspunkt, den mindste
grund til at leve.
Sådan må det være for flygtninge i det
nordøstlige Nigeria, der har set deres
familier bliver dræbt, voldtaget eller
lemlæstet.
Sådan er det for ukrainske familier, der
har mistet hus og hjem og ikke aner om
de nogensinde ser deres mødre, fædre
og mænd igen.
Og sådan er det også for forfulgte,
fordrevne og undertrykte i Afghanistan,
Myanmar, Irak, Syrien og alle de andre
lande, hvor Mission Øst rækker ud med
hjælp til de allermest marginaliserede.
De ser ind i sig selv og erkender, at livet
må leves. Pulsen fortsætter med at slå.
Åndedrættet trækker vejret ind og ud. Og
kroppen higer efter at bevæge sig. De ser
omkring sig og rækker ud til deres familier.
I disse uger starter børn i skole overalt i
verden. Men mange kan ikke starte skole,

som for eksempel de børn jeg mødte
i Nigeria. De har i henved ni måneder
siddet i 35-40 graders varme i en midlertidig lejr af pressinger og ventet på en
plads i den permanente flygtningelejr,
hvor der er en skole.

Alle de fordrevne
løfter blikket og ser ud
over samfundet, mod
verden. Er der nogen
derude, der vil hjælpe?
Er der håb, lys, en grund
til at leve? Vi må ikke
svigte dem.
Men der er ikke plads, fordi ingen har
råd til at udvide lejren til at modtage alle
dem, der har behov. Jeg mødte også
pigen Rose på 12 år, der aldrig havde
gået i skole som så mange andre piger,
fordi familien havde brug for alle
hænder til at skaffe mad på bordet.
Vi står sammen med de mennesker,
der må leve helt ude på kanten, fordi
klimaforandringerne gav enten tørke eller

oversvømmelse. Mennesker, der blev
jaget fra hus og hjem, fordi andre ville
dem og deres område og land ondt. Ja,
mennesker som blev indfanget af terrorister, solgt som sexslaver og tvangsgiftet
med den ene IS-kriger efter den anden.
Hvordan overlever man sådanne forfærdelige skæbner? Fordi livet selv vil det.
Fordi overlevende børn, enlige og ældre
familiemedlemmer kalder på én. Og
fordi – og det er her Mission Øst kommer
ind – mennesker ud over Jorden, også i
Danmark og Europa, rækker en hjælpende hånd.
Sådan ville jeg selv have det. Spejde efter
livstegn, relationer og håb i horisonten,
der kan give mig grund til at leve.
Lad Mission Øst være den grund. Lad os
give dem det ekstra barmhjertelige løft,
så de får mod på at leve videre.

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær
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KORT NYT

Af Svend Løbner,
journalist

matematikkonkurrencer. For
30 år siden ville hun være
endt som analfabet, konstaterer Pia.

Bestyrelsesmedlem Pia Jerslund
besøger en af de inklusionsskoler,
som Mission Øst støtter i Armenien.

ARMENIEN

Børn med handicap

får bedre
muligheder
En målrettet indsats gennem
30 år bærer nu frugt,
fortæller Pia Jerslund fra
Mission Østs bestyrelse.
Hun har for nyligt besøgt
Armenien, hvor Mission Øst
støtter børn og unge med
handicap.
Pia Jerslund kunne tydeligt
se forandring i landet, som
hun besøgte tilbage i 1997
i forbindelse med en nødhjælpsuddeling.
- Det er fantastisk at se,
hvad Mission Øst faktisk har
opnået. Vi har kunnet forbed4 | MISSION ØST | NR. 2 2022

re livet markant for personer
med handicap. Det er i høj
grad lykkedes at vende samfundets holdning. Og afbøde
forældrenes følelse af skyld
og skam.
Før blev børn med handicap
gemt væk i husene uden muligheder. Men det er fortid nu:
- Vi besøgte en af de inklusionsskoler, som Mission Øst
støtter. Her mødte vi Arkina
som har cerebral parese
(spastisk lammelse). Hun er en
glad og meget social pige. Og
så er hun så klog, at hun
er med i landsdækkende

Forældre danner
støttegrupper
Pia var utrolig imponeret over
de mødre, der hver dag mødte
op på skolen for at støtte
deres børn i undervisningen.
Børn, der i mange tilfælde
ikke kan være i skole alene.
- En af de mødre, som jeg
mødte, er begyndt at læse
psykologi, så hun kan hjælpe
andre forældre med at støtte
deres børn. Derudover skriver
hun teaterstykker til et teater
i hovedstaden Jerevan, hvor
personer med handicap spiller
med.
- En anden mor er tidligere
operasanger, som har sat karrieren på pause for at hjælpe
sit barn. Samtidig har hun
oprettet en forældregruppe,
hvor forældre kan mødes og
tale sammen. Det er jo klart,
at man har brug for at mødes
og støtte hinanden. For mange er det stadig skamfuldt at
have et barn med handicap.
Rehabiliteringscentre
Pia besøgte også et af de fire
Mission Øst støttede rehabiliteringscentre i det nordlige
Armenien. Her kan børn og
unge med handicap gå til genoptræning og forældrene kan
deltage i undervisning, hvor
de får ny viden og konkrete
værktøjer, som de kan bruge i
hverdagen.
Mange af brugerne betragter centrene som deres
familie:
- Forældrene og børnene
lyste helt op, når de fortalte
om deres center. Her hører de
til, og her bliver de mødt med
den kærlighed, forståelse og
professionalisme, de har brug
for, slutter Pia Jerslund.

SYRIEN OG LIBANON

Partnerskab
effektiviserer
hjælpearbejdet
Mission Øst har indledt
et samarbejde med den
libanesiske hjælpeorganisation SHEILD.
Organisationen har
siden 2010 hjulpet
syriske flygtninge og
fordrevne i både Syrien
og Libanon.
SHEILD fokuserer på
seks arbejdsområder:
Nødhjælp, beskyttelse,
levebrød, landbrug,
fødevaresikkerhed og
retshjælp. Områder som
fint matcher Mission
Østs indsats i området.
Fødevarehjælp
Organisationen har
ydet fødevarehjælp til
omkring 15.000 syriske
fordrevne familier og
givet fast månedlig
adgang til fødevarer for
titusindvis af flygtninge- og værtsfamilier.
Dertil har de hjulpet
over 3.500 sårbare personer i arbejde og skabt
et levebrød for over
500 kvinder, unge og
personer med handicap.
- Vi er meget glade
for at samarbejde med
SHEILD og trækker på
deres erfaring, ekspertise og omfattende
netværk. Vores indsats
styrkes med pålidelige
samarbejdspartnere
og mangedobles i takt
med, at vi går sammen
om at nå de mest udsatte, siger Joohi Haleem,
programchef i Mission
Øst.

Af Karen Sophie Krag,
kommunikationsmedarbejder

Irakisk kvinde vander nyplantede træer i Mosul
som del af Mission Østs træplantningsprojekt.

IRAK

Grønne initiativer i Mosul
Mission Øst planter træer og skaber
grønne områder i Iraks næststørste by,
Mosul. Det forbedrer byens klima og
luftkvalitet og hjælper befolkningen
med at komme sig efter krigen mod
Islamisk Stat.
Bygninger og infrastuktur led under
krigens ødelæggelser i Mosul, men også
mange af de grønne byarealer forsvandt.
- Mosul har brug for en lunge til at
indånde ilt, og den lunge er de grønne
områder. Vi skal passe på de grønne byarealer for at reducere forurening og øge
ilten, siger Dr. Al-Mashhadani, professor
ved Mosul Universitet med speciale i
miljøvidenskab.

5.000 bytræer sat i jorden
Mission Øst har nu plantet 5.000 træer i
de offentlige parker i Mosul og installeret
vandingssystemer. Træerne er af lokale
arter. Det skabte 90 jobs, som hovedsageligt er gået til sårbare kvinder og
mænd uden jobmuligheder.
Træerne er meget mere end grønne æstetiske elementer i bybilledet. De forbedrer
luftkvaliteten og hjælper med at sænke
temperaturen i sommerheden. Og det er
vigtigt i en by som Mosul med temperaturer
langt over 40 grader i løbet af sommeren.
Bytræets rolle
Mission Østs træplantningsprojekt fokuserede på at fremme miljøet i lokalsamfun-

det, skaffe en indkomst til sårbare arbejdstagere og genoplive storbyen Mosul.
– Vi er meget taknemlige for Mission
Østs arbejde med grønne byarealer i
Mosul. Og det er dejligt at se træerne
langs byens fortove igen efter så lang tid,
slutter Dr. Al-Mashhadani.
I fremtiden kan træerne få endnu større
indflydelse på klimaomstilling i storbyerne.
Træerne kan nemlig være med til at løse
udfordringerne om luftkvalitet, håndtering
af regnvand og opvarmning af byerne.
En særlig tak til Danida og Diocese
of Cologne, som har støttet dette
grønne initiativ.

Fortsat støtte til Mara-folket
MYANMAR
Militærkuppet i Myanmar i februar
2021 har bremset landets fremskridt
og slået en fattig og sårbar befolkning
tilbage. Det er en hård tid – især for det
kristne Mara-folk i den afsidesliggende
Chin-delstat, hvor 80 pct. af befolkningen har svært ved at brødføde sig selv.
Landet er revet fra hinanden både
politisk, økonomisk og socialt. På trods

af de vanskelige omstændigheder er
det lykkes Mission Øst og vores lokale
partnere at fortsætte vores arbejde.
Mission Øst har siden 2013 støttet
Mara-folket med bedre adgang til uddannelse og forbedring af ernæring og
dyrkning af jord. Sammen med vores
partnere underviser vi lokalsamfund
i god ernæring og lærer dem at dyrke
forskellige næringsrige afgrøder på en
bæredygtig måde.

Mission Østs landbrugsprojekter
hjælper også Mara-folket 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.
En særlig tak til CKU og vores
støtter, som har bidraget til vores
arbejde i Myanmar.
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Mission Østs internationale direktør
Peter Drummond-Smith på feltbesøg i
det nordøstlige Afghanistan.

OVERLEVELSE

AFGHANISTAN

Afghanske familier

tvunget ud i
grusomme valg

Af Svend Løbner, journalist

Situationen i Afghanistan er hjerteskærende. Kvinder har mistet basale rettigheder og
teenagepiger må ikke gå i skole. Derudover står landet midt i en humanitær katastrofe.
Mission Østs internationale direktør
Peter Drummond-Smith er netop vendt
hjem fra et feltbesøg i det nordøstlige
Afghanistan. Her besøgte han Takhar- og
Badakhshan-provinserne, hvor Mission
Østs 100 lokale medarbejdere har sat
alt ind for at hjælpe de mest udsatte
familier.
Peter blev vidne til et land i akut fødevarekrise:
- Det afghanske folk står over for nogle
brutale valg. Tørken er meget kritisk og
ødelagde sidste års høst fuldstændig. Nu
6 | MISSION ØST | NR. 2 2022

er lagrene tømt og folk sulter. Manglen
på mad betyder simpelthen, at familier
må vælge, hvem der kan få noget at
spise, fortæller Peter.
Som mange andre udviklingslande lider
det afghanske folk under de stigende
fødevarepriser, der er blevet forværret af
krigen i Ukraine.
Mangler mad, ganske enkelt
- Jeg har rejst på feltbesøg mange gange
over årene, men det er ikke hver gang,
jeg finder mig selv midt i en så alvorlig

UZBEKISTAN

TAJIKISTAN

KINA

TURKMENISTAN
IRAN

Takhar
Badakhshan
INDIEN

AFGHANISTAN
PAKISTAN

Mission Øst er til stede i Takhar og
Badakhshan regionerne i det nordøstlige Afghanistan.

humanitær krise. Befolkningen i Afghanistan må klare sig uden den mad, de
har brug for, og de må træffe forfærdelige beslutninger hver eneste dag: Hvad
kan vi nøjes med at spise i dag, og hvem
i familien kan undvære mad lige nu?
Det er hårdt at blive konfronteret med,
men det er jo også derfor, Mission Øst
er i landet.
Det er trods politisk ustabilitet og
et stop for udenlandsk pengetilførsel
lykkedes Mission Øst at yde hjælp
til tusindvis af udsatte familier siden
magtovertagelsen.
Hvad er det største behov, Mission Øst
kan møde lige nu?
- Befolkningens behov er meget tydeligt lige nu: De har brug for mad. Deres
situation er kritisk og skyldes blandt
andet, at landet blev ramt af tørke sidste
år. Det resulterede i en ringe høst, som
bevirker, at de på denne tid af året løber
tør for fødevarer. De har simpelthen ikke
helt basal mad at spise.
- Mission Øst gør en stor indsats for at
møde behovet ved at uddele kontanter.
Fordelen ved ”cash for food” er, at familierne selv kan købe det, de har mest brug
for, i stedet for at det er os, der afgør
hvilke fødevarer de behøver.

- Vi gik hen og bankede på døren til et
hus og spurgte ind til landsbyens pumpe
og fik bekræftet, at den fungerer til glæde for de lokale.

Det afghanske folk står
over for nogle brutale valg.
Tørken er meget kritisk
og ødelagde sidste års
høst fuldstændig. Nu er
lagrene tømt og folk sulter.
Manglen på mad betyder
simpelthen, at familier må
vælge, hvem der kan få
noget at spise
Peter Drummond-Smith

Adgangen til rent drikkevand betyder, at landsbyens borgere kan undgå
vandbårne sygdomme. Tidligere skulle de
hente vandet i en mudderfyldt flod langt
fra landsbyen.

Corona træder i baggrunden
Hvordan står det til med
Corona-pandemien?
- Det er svært at sige. Corona har
allerede hærget landet, mennesker er
blevet smittet og mange er døde i stilhed
derhjemme, fordi de ikke kunne komme
på hospitalet.
- Det er ikke pandemien, befolkningen
er optaget af i dag. Det kan man godt
forstå. Når ens familie sulter, handler det
jo om at skaffe mad nu og her og overleve fra dag til dag.
Vil bryde sultens onde cirkel
Hvad er vigtigst for Mission Øst i Afghanistan lige nu?
- Først og fremmest at give penge til
mad, som nævnt. Men derefter at bryde
sultens onde cirkel. Vi har allerede haft
en dårlig høst, den næste høst vil sikkert
også blive dårlig.
- Men derefter skal vi sikre, at høsten
ikke slår fejl endnu en gang. Og det gør
vi ved at uddele såsæd i god kvalitet til
befolkningen her i efteråret. På den måde
har høsten mulighed for at lykkes i 2023.
Forhåbentlig kan vi så bryde sultens
cirkel på længere sigt.

Kontanter giver flere valgmuligheder
- For pengene kan de også købe andre
ting, de har brug for i husholdningen, for
eksempel sæbe og hygiejneartikler. Eller
de kan tilbagebetale de lån, de måske har
været nødt til at tage for at få mad på
bordet, fortæller Peter.
Kan de købe mad i butikkerne nu?
- Ja, Afghanistan importerer mad. Og
før vi uddeler kontanthjælpen, sikrer vi
os, at der rent faktisk er nok fødevarer at
købe på det lokale marked og i butikkerne. Det er vi meget nøje med at undersøge på forhånd.
Drak selv vand af Mission Østs
vandpost
- Jeg besøgte flere landsbyer, hvor Mission Øst byggede vandsystemer for 3-4 år
siden, og de fungerer stadig fint. Jeg var
faktisk selv henne og tappe vand fra en
vandpost med Mission Østs navn og logo
på. Jeg tjekkede vandet meget biovidenskabeligt ved selv at drikke det! Det var
rent og smagte godt!

Siden januar 2022 har Mission Øst sammen med vores støtter hjulpet
67.025 personer med nødhjælp, 43.050 personer med fødevaresikkerhed
og 37.800 personer har fået adgang til vand og bedre sanitetsforhold.
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Af Svend Løbner, journalist

Den grafiske novelle Shingal omhandler folkemordet begået mod yazidierne i det nordlige Irak.

OVERLEVELSE

IRAK

Tegneserie viser yazidiernes

kamp mod udslettelse

Den grafiske novelle Shingal
viser, at yazidierne ikke var
passive ofre for Islamisk
Stats overgreb i august 2014.
Yazidierne blev svigtet af den
hær, der skulle beskytte dem,
men mændene holdt stand,
så deres familier kunne nå at
flygte op på Sinjar-bjerget,
hvor Mission Øst har hjulpet
dem siden.
Historien om yazidiernes egen modstandskamp er hverken blevet fortalt
eller dokumenteret. Det har journalist
Tore Rørbæk og tegner Mikkel Sommer
rådet bod på med bogen Shingal.
Bogen dokumenterer med tekst og
8 | MISSION ØST | NR. 2 2022

tegninger, produceret efter Rørbæks
minutiøse research og yazidiernes detaljerede oplysninger, de overgreb, som FN,
Europa Parlamentet og land efter land nu
anerkender som folkedrab.
Forsvaret, der forsvandt
Tore Rørbæk mødte yazidierne første
gang i Nordirak. Her talte han med
yazidikvinder, der var indrulleret i den
kurdiske PKK-hær. De fortalte om
Islamisk Stats myrderier, voldtægter og
kidnapninger.
Historien er kompliceret. Sagen er
nemlig ifølge Rørbæk, at da Mosul faldt og
blev indtaget af Islamisk Stat, gik også den
irakiske regeringshær i opløsning. Yazidierne, kristne og andre udsatte for Islamisk
Stats udrensning havde kun den kurdiske
hær Peshmerga til at forsvare sig.

Men denne hær flygtede også med halen mellem benene, da terrorbevægelsen
nærmede sig – på trods af at de havde
lovet mindretallene det modsatte.
- Jeg er indigneret over Peshmergas
svigt af yazidierne. Uden at orientere
befolkningen trak mellem 7.000 og
12.000 soldater sig væk over en nat. Befolkningen vågnede bare op og så, at alle
soldater var væk, fortæller Rørbæk.
Yazidiske mænd holdt stand
De yazidiske mænd dannede modigt
front, så deres familier kunne nå at
flygte op på Sinjar-bjerget, der gennem
århundreder har været kendt for dets
beskyttende magt.
Yazidierne kendte bjerget ud og ind –
derfor kunne de mandlige krigere danne
borgvolde og skudstillinger de helt rigtige

Illustration fra bogen Shingal (Sinjar på arabisk)

steder på bjerget, så Islamisk Stat måtte
opgive at komme efter dem.
Så var yazidierne ellers fanget dér 50.000 mennesker - uden vådt eller tørt,
indtil der blev skabt en korridor med
mulighed for akut nødhjælp. En nødhjælp
som også blev leveret af Mission Øst.
Stærkere end ord
Tore besluttede at undersøge sagen til
bunds og kontaktede de kurdiske myndigheder i regionen om lov til at rejse ind
i Sinjar. Ud over det sædvanlige bureaukrati på de breddegrader, blev det ekstra
svært at få tilladelse.
- Det var tydeligt, at de ikke ønskede,
at jeg skulle bore for meget i den historie,
fortæller Rørbæk.
Det lykkedes til sidst at få tilladelsen
med hjælp fra Mission Østs kontor i Irak,
og dermed var muligheden til stede for at
dokumentere det enorme svigt.
- Der er jo slet ingen billeder fra selve
angrebet den 3. august 2014. Så dem
besluttede jeg at skabe ved at få tegnet
begivenhederne ud fra yazidiernes egne
fortællinger.

Hvorfor har du udgivet denne side af
yazidiernes historie?
- Med tegningerne kan jeg rekonstruere forløbet, som ikke er gengivet på
anden vis. Jeg kan skabe visuelle indtryk,
som virker tusind gange stærkere end
ord. Og det gør jeg som et forsvar for
yazidierne, for at fortælle, at de ikke udelukkende er nødlidende ofre, men også
selv bekæmpede Islamisk Stat.
- Jeg ville skabe nye repræsentationer!
Vise andre sider af dette stolte folks
historie. Det påfaldende er, at yazidiernes kampmod slet ikke er fortalt andre
steder. Jeg ville fortælle, hvordan de
oplevede svigtet og mærkede smerten,
da deres forsvar med ét forsvandt.
Hvad tror du det betyder for yazidierne,
at denne side af historien bliver fortalt?
- Jeg tror, det betyder meget for deres
selvforståelse – også for de kommende
generationer. Deres børn skal vide, at de
ikke var passive, men kæmpede alt det,
de havde lært og mere til.
- De skal vide, at yazidierne har et
enormt overlevelsesinstinkt. Og at de
reddede deres folk fra udslettelse.

At mange ofrede sig selv i kampen for at
andre kunne nå at flygte.
- Jeg håber, det vil give dem en stolthed – for det har de brug for som et
lille folk, der har gennemgået så utroligt
mange lidelser, slutter Tore Rørbæk.
Tore Rørbæk (cand.polit) har siden 2015
været mellemøstkorrespondent på
Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad.
Mikkel Sommer har arbejdet på illustrationer til bl.a. The New York Times.
Shingal er udgivet af forlaget Forlæns i
2019.

FAKTA
Mission Øst var en af de første
hjælpeorganisationer til at komme
op med hjælp på Sinjar-bjerget i
december 2014. Den dag i dag er
vi fortsat en af de få internationale
organisationer, der støtter tusinder
af fordrevne yazidier.
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Af Svend Løbner, journalist

Ældre
i
hule
modtog mad fra Mission Øst
75-årige Kaylan Phadera og hans hustru
søgte ly i en hule, da deres hus brasede
sammen. Her har de levet isoleret i tre
år. Men et team fra Mission Østs lokale
partnerorganisation fandt dem.
Det er svært at blive gammel. Leddene
knager, skavankerne kommer snigende
og minder én om, at alting har sin tid.
Situationen er ikke ukendt blandt
ældre herhjemme. Men i Nepal er det om
muligt endnu sværere at være en ældre
borger. En pension på 150 kroner om
måneden slår slet ikke til. Og når familien
siver bort for at arbejde i de større byer,
og ens bolig langsomt bliver slidt ned, så
er der ikke meget håb tilbage.
Bor i en hule i skoven
Sådan er livet for 75-årige Kaylan og
hans hustru, der lever i ekstrem fattigdom i den afsides Karnali-region. Ja,

faktisk er situationen så grel, at de må bo
i en hule ude i skoven, fordi deres hus er
faldet sammen. Her har de levet isoleret i
tre år og må ofte gå sultne i seng.
Men takket være støtte til Mission Øst
har det været muligt at opsøge særligt
sårbare familier som Kaylan og hans
hustru og give dem fødevarepakker.
– Alle har lyst til at leve længe, men ingen har lyst til at blive gamle og ensomme. Vi følte os helt alene, men så kom I
for at hjælpe os, fortæller Kaylan med et
stort smil.
Maduddeling giver håb
Det var i forbindelse med en fødevareuddeling til 350 sårbare familier i
Karnali-regionen, at Mission Østs lokale
partnerorganisation Women Welfare
Service fandt frem til det ældre isolerede
par. Teamet opsøgte fattige ældre, enlige
forsørgere og personer med handicap og
gav dem fødevarepakker med ris, linser,
sukker og olie.

OVERLEVELSE

NEPAL

Pakken faldt på et tørt sted hos parret i
hulen. Kaylan og hans hustru er nemlig
efterladt alene uden familie. Deres søn
forlod byen allerede for 10 år siden for
at arbejde i Indien, og datteren er gift og
bosat i en by to dagsrejser væk.
Men nu kan parret klare sig en tid. Maden mætter ikke kun fysisk. Også mentalt
betyder hjælpen, at det ældre par øjner
håb. Nogen opsøgte dem med hjælp fra
givere så langt væk som i Danmark.

FAKTA
Mission Øst har siden 2007 hjulpet
sårbare mennesker ud af ekstrem
fattigdom i den afsides Karnaliregion i det nordvestlige Nepal.
Lokalsamfundene i Karnali er blandt
de mest isolerede i verden og er kun
tilgængelige til fods.
Mission Øst begyndte arbejdet i
Karnali med fokus på at forbedre adgangen til rent vand og fremme hygiejne for at forebygge sygdomme.
Siden har vi i samarbejde med lokale
partnere udvidet vores arbejdsområder til katastrofeforebyggelse,
fødevaresikkerhed, forbedring af
levebrød og styrkelse af rettighederne hos marginaliserede grupper som
mennesker med handicap, kasteløse
og kvinder.

Støt sårbare
mennesker i Nepal
Mobilepay

Send et valgfrit beløb til 770997
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Mission Øst uddeler hygiejnepakker og underviser blandt andet i håndvask,
som er en af de mest effektive måder at forebygge spredningen af sygdomme.

Sygdomsplaget landsby får

adgang til
rent vand

Den fjerntliggende landsby
Dashti Rogh i Tadsjikistan
havde hverken adgang til
rent drikkevand, ordentlige
sanitære forhold eller viden
om hygiejne. Mission Øst har
forsynet landsbyen med 19
vandposter og forbedret de
lokales helbred.
I dag kan indbyggerne i landsbyen Dashti Rogh hente rent
vand ved en af byens 19 nye
vandposter. Vandposterne er
sat op af Mission Øst, som
også har undervist landsbyboerne i hygiejne med fokus på
lokale løsninger.
Indsatsen i landsbyen har
reduceret sygdomme og
forbedret levestandarden
betydeligt.
Sikkert vand
Mennesker har brug for mere

end bare vand – vi har brug
for sikkert vand.
Tidligere var den eneste
kilde til rent drikkevand i
landsbyen markernes overrislingsanlæg. Men vandet
var forurenet og medførte
vandbårne sygdomme.
- Kilden til vores overrislingsanlæg ligger meget langt væk,
og vandet løber gennem en
græsgang. Landsbyens dyr
drikker også af vandet, og det
gør at vandet er beskidt, fortæller den 70-årige indbygger
Sharipov Shirinshon.
Landsbyen var plaget af
diarré-sygdomme og hepatitis
A forårsaget af urent vand og
mangel på sanitet og hygiejne.
Mere tid og overskud
Om vinteren frøs anlægget
til, og befolkningen måtte
hente vand i en flod omkring

en kilometer fra landsbyen:
- Det var en meget svær tid
for os, især i vintertiden, hvor
der er meget sne. Da det er
hårdt at gå, brugte vi slæder
til at hente vand fra floden.
Det vand var heller ikke rent,
husker Sharipov.
Med de nye vandposter
sparer Sharipov og den øvrige
befolkning timevis om dagen.

Nu har vi nem
og effektiv adgang
til rent vand inden
for en afstand på 150
meter. Det tager kun
et par minutter at
hente vand!
Det rene vand forbedrer
sundheden, så landsbyboerne
også får overskud til aktivite-

OVERLEVELSE

TADSJIKISTAN

ter, der kan genere indkomst
og i sidste ende forbedre
områdets levestandard.
Sharipov takker Mission Øst
og de lokale myndigheder for
adgangen til sikkert vand. En
indsats, der for fremtiden vil
medføre færre sygdomme for
områdets indbyggere.

FAKTA
Mission Øst er en hovedaktør i Tadsjikistan, hvad
angår vand og sanitet. De
sidste ti år har Mission
Øst nået flere end 100
landsbyer, og sørget for
vand, sanitet og hygiejneartikler til 70.000
mennesker.

NR. 2 2022 | MISSION ØST | 11

Af Svend Løbner, journalist

Akut hjælp til nigerianske

fordrevne i
ekstrem nød

”Vi så en forarmet befolkning ramt af akut sult og dyb
fattigdom.” ”Det er noget af det mest ekstreme, jeg har set.”
Det fortæller generalsekretær og programchef efter nyligt
besøg i det nordøstlige Nigeria. Mission Øst uddeler penge til
basal overlevelse og underviser i god ernæring.
Tørke. Hede. Sult. Millioner af mennesker
i det nordøstlige Nigeria lever under de
værste forhold. Fire ud af ti lever under
fattigdomsgrænsen. I 2022 vil 4,2 mio.
mennesker mangle mad, vurderer FN.
Folk søger sammen i beskyttelse mod
terrororganisationen Boko Haram, der
har drevet millioner på flugt fra plyndringer, kidnapninger og massedrab.

Fejlernærede børn
Mission Øst uddeler penge til basal overlevelse i byen Monguno. Her modtager 1.000
personer 107 kroner om måneden i seks
måneder. Samtidig undervises 200 forsørgere i god ernæring. Efterhånden er det
planen at hjælpe med at oprette køkkenhaver, opdrætte geder og starte små virksomheder, så familierne kan klare sig selv.

Generalsekretær Betina Gollander-Jensen og programchef Maj Forum
på besøg i flygtningelejren Monguno i det nordøstlige Nigeria.
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Men det er op ad bakke fortæller generalsekretær Betina Gollander-Jensen, der
besøgte Monguno i juni sammen med
programchef Maj Forum. Folk flygter stadig til byen, der på kort tid har fordoblet
indbyggertallet til 300.000.
- Vi så en forarmet befolkning ramt
af akut sult og dyb fattigdom. Det var
tydeligt at se, at børnene var fejlernærede. Afrikanske børn har sort hår. Hvis
det er brunt er det tegn på fejlernæring.
Deres næser løb som tegn på infektion,
fortæller Betina.
Maj tilføjer:
- Det er ufattelig mange menneskeskæbner uden udsigter. De her mennesker befinder sig i en fuldstændig håbløs
situation. Det er noget af det mest
ekstreme, jeg har set.
Begge har ellers set lidt af hvert. Betina som udsendt af FN og Danida i både
Syd- og Østafrika. Og Maj efter 12 år i
Caritas, hvor hun tilså organisationens
hjælpearbejde i Afrika.
Fastlåst i sult
Når befolkningen i Monguno ikke længere kan komme ud af byen for at dyrke
marker, er de havnet i en håbløs situation, forklarer Maj:
- Uden hjælp udefra vil de ikke have
nogen mulighed for at forsørge sig selv
og deres familier.
- Det er mennesker, der har set familiemedlemmer blive voldtaget og dræbt.
Mennesker, der nu er fanget og fastlåst
i sult, hvis ikke de får hjælp udefra, supplerer Betina.
Når de fordrevne ankommer til lejren,
får de først tre måltider dagligt i fem dage.

NIGER

CHAD

Monguno
Delstaten Borno
BENIN

NIGERIA

CAMEROON

Så overtager FN’s World Food Programme
og giver dem fødevarer til to måneder.
FN’s World Food Programme har været
nødt til at reducere indholdet til 65 pct.
for at få forsyningerne til at strække.
Derefter uddeler Mission Øst kontanter til basal overlevelse over seks måneder i samarbejde med vores partnerorganisation ZOA. De seks måneder er
oplagte til at forberede mere langsigtede
løsninger.
Vigtigt at kroppen får vitaminer
Mission Øst og ZOA underviser familierne i, hvordan de kan udnytte den mad, de
har til rådighed.
- Vi prøver at give en forståelse af,
at det er meget vigtigt, at kroppen får
vitaminer. Særligt fokuserer vi på at undervise kvinderne i at amme deres børn,
fortæller Betina.
Det er i forbindelse med ernæringstræningen, at Mission Øst og ZOA viser
folk, hvordan de kan oprette deres egne
køkkenhaver.
- Her har vi brug for penge til indkøb
af frø og redskaber. 107 kroner om måneden i seks måneder er jo ikke alverden,
men pengene gør alligevel en væsentlig
forskel. De kan overleve på det. Men
skal de også have medicin, sæbe og hvad
der ellers hører til en husholdning, skal
de altså have en større og mere stabil
indtægt, pointerer Maj.
Derfor opfordrer Mission Øst nu til at
hjælpe så mange nødstedte som muligt:
- De har brug for al den støtte, vi kan
give. Det er vores medmennesker, vi
hjælper. Vi hjælper en mor med at holde
sit spædbarn i live, slutter hun.

FAKTA:
Over 8,6 mio. mennesker har
behov for bistand herunder 5,1
mio. børn, 1,9 mio. kvinder, 1,31
mio. med handicap og 0,4 mio.
ældre.
Over 2 mio. internt fordrevne har
akut brug for hjælp, hvoraf 74
pct. bor i den nordøstlige delstat
Borno, hvor Mission Øst nu
reagerer med nødhjælp.

Sult går værst udover børn.
De har brug for ernæring for
at udvikle sig og vokse.

I 2022 vil 4,2 mio. mennesker
mangle mad, hvis ikke de får
hjælp udefra. 1,74 mio. børn
kommer til at lide af underernæring og 300.000 børn vil lide af
akut fejlernæring.
Kilde: UNOCHA.
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Af Svend Løbner, journalist

Syriens befolkning

kæmper for
at overleve
Den syriske befolkning er ramt af
ekstrem fattigdom: 90 pct. lever nu
under fattigdomsgrænsen. Mission Øst
yder nødhjælp gennem lokale partnere,
fortæller Mission Østs programchef i
regionen, Mysaa Dimachk.
11 års borgerkrig, internationale sanktioner og et økonomisk krak i Libanon har
efterladt den syriske økonomi i ruiner.
Inflationen er løbet løbsk og infrastrukturen ødelagt.
Ekstrem fattigdom
90 pct. af den syriske befolkning lever
ifølge FN under fattigdomsgrænsen og
80 pct. lever i konstant fødevareusikker
hed. Befolkningen mangler helt basale
fornødenheder, fortæller Mission Østs
programchef med ansvar for Syrien,
Mysaa Dimachk:
- Sanktionerne i Syrien betyder bl.a., at
der er begrænsninger på automathævninger, og at det er sværere at
overføre penge internt i Syrien. En stadig
økonomisk krise i Libanon siden 2019
har haft stor indvirkning på Syrien, især
fordi mange syrere havde bankkonti og
penge i Libanon. Samtidig stiger priserne
eksponentielt. Ifølge FN’s World Food
Programme er prisen på fødevarer steget
med svimlende 800 pct. mellem 2019 og
2021, fortæller hun.
En ond cirkel af fattigdom
Lønnen har samtidig kun udviklet sig
med cirka 30 pct. det sidste år. Mange
steder er der ikke jobs af få og landmændene har ikke råd til at købe frø til deres
marker.
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- Vores partnere i Syrien melder om
store områder af uopdyrkede marker.
Folk vender tilbage til deres jord, men
de har ikke de nødvendige ressourcer til
at opdyrke jorden og skabe et indtægtsgrundlag. De forbliver i en ond cirkel af
fattigdom, fortæller hun.
Her træder Mission Øst til med
konkret hjælp baseret på folks behov, fx
såsæd, husdyr, udrugningsmaskiner og
udstyr til honningproduktion foruden
undervisning i, hvordan befolkningen kan
oprette køkkenhaver og genopdyrke deres marker med bæredygtige og hårdføre
afgrøder.

Folk i området
fortæller, at ud af alle
krigens år, har de sidste
år været de sværeste.
Mysaa Dimachk, programchef

- Det siger ikke så lidt, med tanke på
alle de traumatiske oplevelser befolkningen lever med efter mere end 11 års
brutal borgerkrig!
Ville gøre en forskel
Mysaa har været programchef for Mission Øst i Syrien siden 2021. Hun har
arbejdet med nødhjælp og udvikling i
Mellemøsten i otte år, inden hun kom til
Mission Øst.
Mysaa vidste fra en tidlig alder, at hun
ville gøre en forskel:
- Når jeg blev spurgt, hvad jeg ville
være, når jeg blev stor, vidste jeg bare,
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at jeg ville gøre en forskel. Jeg endte i humanitært arbejde ved et tilfælde, og det
blev hurtigt en passion for mig.
Styrket selvværd
Mysaa har både amerikansk og libanesisk
pas, men har fravalgt den magelige tilværelse for at arbejde i et af verdens mest
konfliktfyldte områder:
- Det skyldes følelsen af, at du er i
stand til at ændre menneskers liv på den
ene eller anden måde - selv hvis det bare
er for én person, forklarer hun.
En af de hjælpeindsatser, programchefen er særlig stolt af, er Mission Østs
kurser i basale regne- og læsefærdigheder for analfabeter:
- Det er fantastisk af høre en studerende fortælle, at hun nu kan læse
gadeskiltene, tælle sine penge og selv
betale for varer i supermarkedet. Det har
ændret hendes liv og fået hende til at
føle sig mere uafhængig, fortæller Mysaa
begejstret.

Arkivfoto: Mission Øst opsøger og hjælper de mest udsatte familier i Syrien.

Tillidsfulde relationer med lokale
Mission Øst arbejder i Syrien gennem
lokale partnere. På den måde sikrer vi, at
der er en god og tillidsfuld relation med
lokalbefolkningen, forklarer hun. Det er
nemlig vigtigt at tage udgangspunkt i de
lokales behov og ikke bare troppe blindt
op med landbrugsdyr, hvis det er noget
helt andet, befolkningen mangler:
- Vi taler med de lokale ledere og fortalere. Vi koordinerer med alle de relevante
parter, så vi er sikre på, at vi rent faktisk
yder den hjælp, der er brug for..
- Vi bliver godt modtaget, når vi uddeler nødhjælp. En nøgle til succes er, at vi
opbygger tillid og relationer og sikrer os,
at lokalbefolkningen bliver hørt, slutter
Mysaa Dimachk.
NR. 2 2022 | MISSION ØST | 15

80-årige Anoush med sit
barnebarn foran familiens
hjem i Tavush Marz provinsen.
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Anoush ønsker en

fair chance
i livet for sine
børnebørn

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder
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80-årige Anoush er alene om
at forsørge sine tre børnebørn,
hvoraf to har særlige behov.
Familien lever i en afsides
landsby i Tavush Marz provinsen
i Armenien, hvor 37,5 pct. af
befolkningen lever i fattigdom.
Alle børn skal have muligheden for at nå
deres fulde potentiale. Men det er mange
børn og unge med handicap afskåret fra i
Armenien. På grund af diskrimination og
fattigdom, men også andre barrierer som
at bo isoleret.
Sådan var situationen for den lille familie i Tavush Marz provinsen indtil Mission
Øst fandt dem.
Vejen ud af fattigdom
80-årige Anoush inviterer os ind i sit
hjem med åbne arme. Hun er en hårdtarbejdende kvinde med et lille landbrug og
deltidsarbejde som rengøringsdame. Og
så er hun alene om at forsørge sine børnebørn. Anoush trådte til, da børnenes
forældre ikke havde overskud til at tage
sig af dem. Hun gør, hvad hun kan for at
brødføde og beskytte børnene - men det
er svært.
- Mit største ønske er, at børnene får
en uddannelse og finder vejen ud af fattigdom. Jeg håber, de kommer til at føle,
at de ’hører til’ og at de får chancen for
at bruge de evner, de er født med, siger
Anoush.
Øverst til højre ser du de tre børn i hjemmets baggård:
Til venstre i billedet sidder Sona på 10
år. Hun er velfungerende og utrolig medfølende overfor sine søskende, der har
særlige behov. Hun tager meget ansvar
for at familien kan klare sig og hjælper
bedstemoren, hvor hun kan.
I midten sidder 11-årige Davit, som har
autisme og ADHD. Han er en glad og livlig
dreng men oplever store udfordringer i
dagligdagen. Han har koncentrationsproblemer, uro i kroppen og svært ved at indgå i
sociale samspil med andre børn i skolen.
Til sidst er der kærlige Ani på 4 år. Hun
har tale- og sprogforstyrrelser og har ikke
nået sine sproglige milepæle. Hun behersker kun få ord og har store vanskeligheder
ved at udtale dem.

De tre søskende Sona 10 år, Davit 11 år og Ani 4 år.

Særligt rehabiliteringsforløb
I samarbejde med vores armenske
partner Bridge of Hope arbejder vi for at
inkludere armenske børn og unge med
handicap og styrke deres udvikling. Det
gør vi blandt andet gennem fire rehabiliteringscentre i Tavush Marz provinsen.
- Det kan få livslange konsekvenser,
når børn og unge ikke får en fair chance.
Ikke bare for børnene men for hele samfundet. Fordi ulighed skaber forhindringer for social og økonomisk vækst, siger
Susanna Tadevosyan, der leder Bridge
of Hope.

Alle børn, inklusiv børn
med handicap, har ret
til at lære og være en
aktiv del af det samfund
de vokser op i.
Susanna Tadevosyan,
Bridge of Hope.

- Vi opsøger og identificerer særligt
sårbare børn og unge med handicap og
arbejder for at styrke dem i samarbejdet
med deres familier og lokalsamfundet.
Vi går i dialog med beslutningstagere
og skolelærere, hvor vi deler viden og
nedbryder fordomme omkring handicap
for at sikre barnets rettigheder.
Da vi opsøgte Anoush og børnene var
vi slet ikke tvivl – de skulle have hjælp
med det samme.

Livet er lettere
I dag er Davit og Ani tilknyttet et rehabiliteringscenter i Tavush Marz, hvor de
modtager individuel støtte to gange om
ugen. Vi fokuserer særligt på at forbedre
deres talefunktion og mentale kapacitet
gennem ergo-, tale- og kunstterapi. Da
centret ligger langt fra familiens bopæl
og Anoush ikke har bil, kører Bridge of
Hope ud til den lille landsby for at hente
Davit og Ani. Børnene elsker køreturen og
er glade for deres center.
Anoush har også draget fordel af støtten. Hun har modtaget rådgivning og teknisk støtte til at overvinde bureaukratiske
og diskriminerende hindringer i forbindelse med uddannelse og sundhedsydelser.
Om støtten til Anoush fortæller Susanna Tadevosyan, Bridge of Hope:
- Diagnoser kan være svære at forstå
og det bliver ikke gjort lettere af, at der
er flere diagnoser i spil som med Davit.
Bridge of Hope kan støtte og forstå
Davit. Professionelle kan klæde værgen
bedre på til at forstå barnets vanskeligheder og på den måde give konkret
støtte til barnet i hverdagen.
Anoush er taknemlig for at modtage
hjælp. Dels glæder hun sig på børnenes
vegne, da de kan få noget professionel
støtte og udvikle sig. Men hun mærker
også, at det hjælper familien som helhed
og skaber bedre rammer for samværet
på skolen. Det giver hende håb for, at
børnene kan indgå i samfundet på en
meningsfuld måde og måske endda finde
vejen ud af fattigdom.
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Af Svend Løbner, journalist og
Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder.

Ukrainske fordrevne holder vejret:

Skal vi blive
eller flygte?

OVERLEVELSE

UKRAINE

Krigen i Ukraine fortsætter og har siden den 24. februar sendt næsten
17 millioner civile på flugt inden for og uden for landets grænser.
Hundredtusindvis af fordrevne i den vestlige del af Ukraine afventer krigens udvikling. Familierne ønsker ikke at blive adskilt,
så derfor venter de og ser, hvad der sker,
med håbet om at de kan holde sammen.
John Karren, som er en erfaren konsulent for Mission Øst, har for nylig været
på feltbesøg i Ukraine.
Flygtede fra bomber
John Karren mødte blandt andre Lyudmila fra Lugansk-regionen i det østlige

Ukraine, som er flygtet mod vest med sin
lille søn Vlado på kun 20 måneder. Hun
fortæller, at hendes by blev bombet fra
luften, og at en enorm eksplosion blæste
alle hjemmets vinduer og døre ind og
kastede hende på gulvet.
De søgte ly i husets kælder. Næste
morgen så hun, at nabohuset var blevet jævnet med jorden. Så hun pakkede
desperat det mest nødvendige i familiens
bil og begyndte en farefuld rejse med lille
Vlado.

Lyudmila måtte flygte med sin lille søn Vlado. Her ses de på en
skole i det vestlige Ukraine, hvor de afventer krigens udvikling.
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”Vi har kun det, jeg har pakket. Vores
hjemby er forvandlet til murbrokker. Vi er
nødt til at starte helt forfra,” siger Lyudmila, mens hun knuger Vlado ind til sig.
Det lykkedes Lyudmila at komme sikkert frem til en skole i den vestukrainske
by Berehove, hvor der er sovepladser til
60 personer. Her får de mad, nødvendige
hygiejneartikler og sundhedstjek.
Over 300.000 civile er flygtet fra
Lugansk-regionen og kæmper for at
skabe sig et nyt liv.

Frivillige modtager nødhjælpsforsyninger i den vestlige del af Ukraine.

Fordrevne lever under stort pres
- Flygtningestrømmen er aftaget markant, men den kan når som helst forøges
igen, siger John Karren.
Præsident Zelenskyy opfordrer
hundredtusindvis af mennesker til at
forlade deres hjem i det østlige Ukraine,
hvor bombardementer tiltager. Udover at
have kostet menneskeliv har de ødelagt
den nødvendige infrastruktur til at levere
elektricitet og gas.
De ukrainske skolebørn har modtaget
online undervisning siden invasionen for
at muliggøre anvendelse af skolerne til
midlertidig indkvartering for de internt
fordrevne. Men nu planlægger myndig
hederne at genåbne skolerne i september.
Dertil lurer vinterens kulde lige om
hjørnet og bliver den næste udfordring
for utallige nødstedte mennesker i
Ukraine.

Nødhjælp og genopbygning
50 tons fødevarer, hygiejneartikler og andre fornødenheder er allerede nået frem
til den vestlige del af Ukraine. Mission
Øst har sendt nødhjælpen i samarbejde
med vores partnerorganisation HBAid.

Vi har kun det, jeg har
pakket. Vores hjemby er
forvandlet til murbrokker.
Vi er nødt til at starte
helt forfra
- Der er mange fordrevne mennesker
inde i Ukraine, der har mistet deres hjem
og har desperat brug for basal nødhjælp,
så de kan klare sig. Nogle har også behov
for lægehjælp og traumebehandling.
Og mange har akut brug for hjælp til at

genopbygge deres ødelagte boliger inden
vinteren kommer, siger John Karren.
Mission Øst yder sammen med vores
partnere HBAid og Medair effektiv nødhjælp, lægehjælp og psykosocial støtte
både inde i Ukraine og ved grænseområderne til Ungarn og Polen.
Den kommende tid skal Mission Øst
i tæt samarbejde med Medair hjælpe
med genopbygning af private boliger, så
fordrevne kan vende hjem til tidligere
belejrede områder.

Hjælp de fordrevne fanget
af krigen i Ukraine
Mobilepay

Send et valgfrit beløb til 194511
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Af Svend Løbner, journalist

Budskab fra en forfulgt:

Hold fast i jeres tro

Asia Bibi sad på dødsgangen i Pakistan i 11 år dømt for blasfemi. Men hendes tro holdt
hende oppe. Nu er hun frikendt og anbefaler alle forfulgte at holde fast i deres tro, uanset
hvad. Vi mødte den lille kvinde med den stålsatte vilje.
Asia Bibi giver ansigt til de hundredtusinder af kristne og andre minoriteter som
bliver forfulgt, fordi deres tro afviger fra
majoritetsbefolkningens.
At mennesker og hele lokalsamfund
rotter sig sammen for at straffe minoriteter med vold, fængsel og endda henrettelse afslører, hvor fundamental tro er.
Og hvor skrøbeligt dette fundament er,
når det omgivende samfund ikke kan
tåle, at en fattig kristen kvinde drikker
af samme brønd som sine muslimske
naboer.
For det var det, der satte voldsbølgen
igang imod Asia. 200 mennesker troppede op foran hendes hjem med økser
og hakker og krævede hende udleveret.
Politiet kom og tog hende i forvaring
og bragte hende for en dommer, hvilket
endte med at koste hende 11 år på
dødsgangen.
Asia undslap sin dødsdøm og blev
endelig frikendt i 2018 med voldsomme
protester til følge. Efter at have levet i
skjul forlod hun Pakistan og fik asyl i Canada, hvor hun i dag lever med sin mand
og sine to døtre.
Indre styrke til at overleve
Asia medvirkede ved et seminar om
religionsfrihed på festivalen Himmelske
Dage i Roskilde i maj 2022. Mission Øst
støttede besøget, da Asia kan give indsigt
i forfulgtes smerte og vise den indre
styrke til at overleve, som kendetegner
mange forfulgte minoriteter.

Da vi taler med Asia står det klart, at
det netop er troen, der har givet hende
styrke til at udholde alle årene med hån
fra medfanger, vold fra fangevogtere og
konstant usikkerhed om, hvornår dødsdommen skulle eksekveres.

Det vigtigste
er at bevare fokus
i troen. Uanset hvilken
overbevisning vi har,
må vi forblive tro
mod den.
Asia Bibi

- Jeg har oplevet så mange mirakler. Og
jeg tror, at mine forhåbninger blev indfriet, fordi jeg holdt fast i min tro, var stærk
og aldrig gik på kompromis, siger den lille
kvinde overbevisende.
Dømt til døden
Vi møder Asia til et interview for at høre
nærmere om, hvad der har hjulpet hende
til at overleve de forfærdelige år.
Hvordan reagerede du, da dommeren
afsagde din dødsdom?
- De dømte mig uden at høre på mig.
Anklagen var en magtdemonstration.
Sådan var det både i den lokale og regionale domstol. I den sidstnævnte varede

sagen kun fem minutter. ”Du skal betale
en bøde på 100.000 rupier og du er også
dømt til døden,” sagde dommeren.
- Da dødsdommen blev udtalt, kunne
jeg slet ikke forstå, hvad der foregik. Jeg
havde jo ikke gjort noget forkert. Gråden
overmandede mig. Jeg blev helt ude af
mig selv, da de greb mig og anbragte mig
i fængsel.
- Det var første gang jeg var blevet
anklaget for noget som helst. Ingen i
vores familie havde været i klammeri
med loven, og ingen af os vidste, hvordan
retssystemet fungerer. Jeg kunne ikke
forstå: Hvorfor sker dette for mig?
Stærk i troen
Hvordan kunne du holde håbet oppe gennem alle årene?
- Min far gav mig styrke. Jeg følte
mig allerede stærk i troen, men min far
styrkede mig yderligere. Han lever stadig,
105 år gammel.
- Han besøgte mig i fængslet flere
gange og sagde: Du må aldrig opgive din
tro, uanset hvad der sker.
Andre er i fængsel lige nu for deres tro.
Hvad vil du sige til dem?
- Deres sager bør behandles nøje og
grundigt. Og hvis de er i fængsel under
samme omstændigheder som mig, ønsker
jeg at de bliver løsladt. De er nødt til at
være stærke i deres tro; de må ikke opgive den. De må være tålmodige og aldrig
opgive håbet!
NR. 2 2022 | MISSION ØST | 21

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder

En bæredygtig fremtid for armenske

børn og unge
med handicap

En generøs donation fra Erik Thunes
Legat har givet Mission Øst mulighed
for at sætte målrettet ind med særlige
rehabiliteringsprogrammer til armenske
børn og unge med handicap. Her
fortæller formanden for Erik Thunes
Legat om, hvorfor de har valgt at
støtte Mission Øst.
Mission Øst arbejder sammen med Erik
Thunes Legat om at støtte integrationen
af børn og unge med fysiske, mentale og
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psykosociale handicap i den fjerntliggende provins Tavush Marz. En indsats som
har hårdt brug for ekstra fokus.
Tidligere har disse børn og unge været
udsat for svær diskrimination og levet i
isolation fra resten af samfundet. De har
været afskåret fra fysisk rehabilitering
og psykosocial støtte, men i dag har de
mulighed for lokal behandling.
Lokal forankring og langsigtet udvikling
Projektet er implementeret i samarbejde

med Mission Østs armenske partner
Bridge of Hope, der gør et stort stykke
arbejde blandt netop denne målgruppe.
Bridge of Hope indgår i løbende dialog
med forskellige aktører – lige fra forældrene til uddannelsesministeriet.
- Vi oplever, at projektet er solidt forankret i et samarbejde med den armenske partnerorganisation Bridge of Hope.
Her inddrages både lokale og regionale
myndigheder, skoler og også forældrene til børn og unge med handicap. Det

resulterer i en høj grad af lokal forankring
og bæredygtighed, som vi i Erik Thunes
Legat vægter meget højt, siger Christian
Thune, formand for Erik Thunes Legat.
Erik Thunes Legat prioriterer den
langsigtede udvikling, der investerer i
fremtiden for armenske børn og unge
med handicap. For det er ved at styrke
disse børn og unge i dag, at vi kan hjælpe
dem til at nedbryde de sociale, kulturelle
og økonomiske barrierer, der forhindrer
dem i at deltage i samfundet på en ligeværdig måde.
Effekter og resultater
- For os er det spændende at følge resultaterne og den langsigtede effekt. Derfor
er det vigtigt for os, at monitoreringen af
sådanne projekter er i gode hænder. Det
er den hos Mission Øst, siger Christian
Thune.
Med bevillingen fra Erik Thunes Legat
modtager 329 børn og unge med handicap i øjeblikket ydelser i fire Mission Øst
støttede centre i Tavush Marz. Her er tale
om 289 børn og unge under 18 år og 40
unge i alderen 18-25 år.

Generalsekretær Betina Gollander-Jensen besøgte for nyligt et af de fire Mission
Øst støttede rehabiliteringscentre.

Disse børn og unge modtager individuel
støtte i forhold til deres trivsel og læring.
De har adgang til fysio-, ergo-, tale- og
kunstterapi. Dertil er der særligt fokus på
at forbedre og vedligeholde deres mobilitet, talefunktion og mentale kapacitet.
Indtil nu har 298 familier draget fordel
af støtten. Forældrene har forbedret

deres viden om rehabilitering og modtaget psykosocial rådgivning og teknisk
støtte til at overvinde bureaukratiske og
diskriminerende hindringer i forbindelse med uddannelse, social velfærd og
sundhedspleje.

”Livet er en gave,

som skal gives videre”
Derfor støtter jeg Mission Øst: ”Jeg føler
det naturligt, at noget af det, jeg har,
flyder over til andre mennesker,” siger
læge Mattias Kristensen.
Det er ikke tilfældigt, at Mattias Kristensen fra Aarhus er læge. Livet er en gave,
som skal gives videre. Og er man så heldig at være født i Danmark, har man et
ansvar for at dele sin velstand med andre.
Derfor besluttede 31-årige Mattias for
længe siden at støtte Mission Øst fast.
”Min oplevelse er, at Mission Øst har
adgang til mange forskellige steder og
gør en forskel helt ude i de små samfund
– også i et land som Nordkorea. Det er
meget inspirerende.”
Mattias er læge på nuklearmedicinsk
afdeling i Herning. Ved at støtte Missi-

Derfor støtter jeg...

on Øst når han endnu længere ud med
sundhedshjælp i form af vand, mad, sæbe
og andre hygiejneprodukter.
”Jeg havde sat mig for, at jeg ville finde
en organisation, som havde fokus på
nødhjælp i en eller anden form, og så
syntes jeg at Mission Øst var en god
organisation at være i. I har god kontakt
med forskellige steder og arbejdet bliver
formidlet på en god måde.”
Nu er der nok at bruge penge på som ung
i Danmark. Hvad får dig til at dele på den
måde?
”Jeg har generelt det udgangspunkt, at
livet er en gave. Jeg har nogle gode vilkår,
jeg ikke selv kan gøre for. Alt det, jeg har,
er derfor ikke kun mit eget. Jeg føler det
naturligt, at noget af det, jeg har, flyder
over til andre mennesker.”
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Nødråb fra Nigeria:

”Vi er midt i en sultkatastrofe”
Tusinder søger i sikkerhed fra den islamistiske terrororganisation Boko Harams overgreb
i det nordøstlige Nigeria. De sulter og kan ikke passe deres landbrug.
Aldrig har jeg set så fattige og marginaliserede mennesker. De har intet at spise. Børnene har
tydelige tegn på fejlernæring. Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at sikre deres overlevelse.
Betina Gollander-Jensen, Generalsekretær Mission Øst

Hjælp Nigerias mest udsatte med mad indtil næste høst!
Red liv! Send dit bidrag allerede i dag.

NETBANK

DANKORT

Overfør til reg nr. 3170,
kontonr. 0010918030

Betal med dankort på
missioneast.org/redliv

MOBILE PAY
Støt via Mobile Pay på
26437

VIGTIGT: Mærk dit bidrag “REDLIV”. Ethvert beløb er livsvigtigt.
Dit bidrag går til Nigerias mest udsatte og sårbare mennesker.
HUSK! Bidrag er fradragsberettiget op til 17.200 kr. i 2022. Angiv CPR. nr. for at få automatisk skattefradrag.

773 1566

550 KR.

642 KR.

1.284 KR.

Frivilligt beløb

MÆRK BETALINGEN: REDLIV

HUSK: DIN STØTTE KAN TRÆKKES FRA I SKAT!

773 1566

