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Leder

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær

Vi spreder mulmet, så de kan øjne håb. 
Det gør vi blandt andet ved at hjælpe 
ukrainske familier med at forberede 
evakuering fra krigsområder. 

Vi tænder lys i mørket, så de får konkret 
hjælp efter behov. Det gør vi fx ved at 
uddele penge til mad i Nigeria, sikre rent 
drikkevand i Afghanistan, afbøde klima-
katastrofer i Nepal, oplære i selvforsør-
gelse i Syrien og give børn med handicap 
en chance for udvikling i Armenien.

Vi er stolte af at sige, at vi viser kristen 
tro i konkret handling. Vi er drevet af 
værdier, der kan opsummeres i to ord: 
næstekærlighed og barmhjertighed.

Det kan du være med til. Sammen kan vi 
sprede lyset til mange flere. Så profetien 
går i opfyldelse, og det bliver jul igen i år:

”Det folk, som vandrer i mørke, skal skue 
så stort et lys…”

En varm og glædelig jul ønskes alle  
Mission Østs medlemmer og støtter,

  LYS I MØRKET
Vi kan skabe

Julens budskab inspirerer os til at hjælpe mennesker, 
der er ramt af krig, konflikt og katastrofe.

Kilder: Esajas 9:2, 6 (1931) og Mattæus 5:14 (1948).

En 2700 år gammel profeti klinger ak-
tuelt i dag, hvor krig og konflikt hærger 
lande som Afghanistan, Nigeria og ikke 
mindst Ukraine:

”Det folk, som vandrer i mørke, skal skue 
så stort et lys; lys stråler frem over dem, 
som bor i mulmets land,” skrev profeten 
Esajas omkring 700 før Kristus. 

For der er mulm og mørke over millioner 
af mennesker i dette øjeblik. Et mulm af 
trusler; et mørke af vold. 

Men der er også lys, og det er julens 
budskab. ”Et barn er født os, en søn er os 
givet…”, fortsætter den ældgamle profeti 
og peger på Jesu fødsel julenat.

Selv sagde han til sine disciple og til os 
alle: ”I er verdens lys!” Det inspirerer os 
til at tænde lys i mørket hos dem, der 
lider under krig, konflikt og katastrofe. 

Det inspirerer  
os til at tænde lys  
i mørket hos dem,  

der lider under  
krig, konflikt og  

katastrofe. 
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FN’s klimatopmøde danner 
rammen om forhandlinger på 
klimaområdet for medlems-
landene. Forhandlingerne 
er vigtige, fordi klimakrisen 
rammer skævt. De lande og 
mennesker, der har bidraget 
mindst til klimakrisen, mærker 
konsekvenserne mest. Deres 
høst slår fejl, deres hjem bliver 
ødelagte, og der er stigende 
behov for nødhjælp. 

Mission Øst hjælper 
mennesker, der er påvirket af 
klimakrisen, med mad, adgang 
til rent vand, nødhjælp og til 
at skabe sig en indtægt. Men 
nogle af klimakrisens konse-
kvenser er så omfattende, at 
de ikke kan løses ved hjælp af 
klimatilpasning alene. 

Uden bæredygtige løsninger 
vil fremtidige klimakatastrofer 
få endnu mere omfattende 

konsekvenser for os alle, men 
især for de i forvejen mest 
sårbare mennesker.

Dette års klimamøde havde  
derfor, med rette, stort fokus 
på de tab og skader, som 
klimakrisen har forårsaget.

Læs mere om Mission Østs 
klimaindsats:  
missioneast.org/klima

Klima-
forandringer  
og nødhjælp
Mission Øst har afholdt 
en række velbesøgte 
foredrag rundt i landet 
med veloplagte og 
engagerede deltagere.

TV-meteorologen 
Michael Jarnvig delte 
ud af sin viden om vejr 
og klima. 

-Det er især de fattige 
lande, der vil opleve 
store konsekvenser af 
klimaforandringerne. 
Det er nu, vi må sikre 
vand, mad og energi til 
vores medmennesker, 
ellers vil vores børne-
børn blive vidne til en 
katastrofe af dimensi-
oner, siger Jarnvig, der 
er Mission Øst ambas-
sadør. 

Generalsekretær Be-
tina Gollander-Jensen 
fortalte om Mission 
Østs indsats med 
bæredygtige dyrknings-
metoder og afgrøder for 
at modvirke klimakri-
sens følger forskellige 
steder i verden. Betina 
Gollander-Jensen gav 
bl.a. indsigt i de tiltag, 
der er nødvendige for 
at forhindre katastrofer, 
som skyldes klimaforan-
dringerne. 

Vil du bestille et klima-
foredrag? Kontakt os 
på tlf. 39 61 20 48  
eller   
admin@missioneast.org. 

KORT NYT

Af Fie T. Østergaard,  
Klima og partnerskaber

Klimatopmøde 
      i Egypten
FN’s 27. klimatopmøde (COP27) blev afholdt  
i november i Sharm El Sheikh, Egypten. 

FOREDRAG
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FN slår alarm: Akut fødevareusikkerhed
Den akutte fødevareusikkerhed på 
verdensplan fortsætter med at eska-
lere. Ifølge FN’s nyligt offentliggjorte 
Global Report on Food Crises (GRFC 
2022 Mid-Year Update)  forventes op 
mod 205 mio. mennesker at stå over 
for akut fødevareusikkerhed frem mod 
januar 2023. 

Afghanistan, Etiopien, Nigeria, Syd-
sudan, Somalia og Yemen forbliver på 
det højeste alarmniveau, da de alle har 
befolkninger, der står eller forventes 

at stå over for sult. Disse lande kræver 
den mest presserende opmærksom-
hed, lyder det i rapporten.

Mission Øst giver livreddende hjælp  
i Afghanistan og Nigeria

Mission Østs 100 lokale medar-
bejdere sætter alt ind for at hjælpe i 
Takhar- og Badakhshan-provinserne i 
det nordøstlige Afghanistan. Vi hjælper 
udsatte familier med mad og varme til 
at overleve vinteren – og med at skabe 

levebrød og indtægter, der hjælper 
hele livet.

I Borno-staten i det nordøstlige 
Nigeria yder vi effektiv nødhjælp til 
de allermest sårbare mennesker. Vi 
uddeler penge til basal overlevelse og 
underviser 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. 

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder

Mission Øst har siden 2019 hjulpet 
syriske flygtninge og internt 
fordrevne med at genopbygge sig selv 
og deres land. 

- De senere år har vist os, at der er brug 
for Mission Østs tilstedeværelse i Syrien, 

    Mission Øst etablerer 

kontor i Syrien
da konflikten er meget kompleks. Vi glæ-
der os derfor over, at vi kan åbne kontor i 
Syrien, fortæller generalsekretær, Betina 
Gollander-Jensen.

I Syrien står 12 mio. mennesker over 
for akut fødevareusikkerhed, og 6,8 mio. 
mennesker er internt fordrevne (WFP 
Syrien 2022). Situationen forværres af 
tørke og akut vandmangel samt klima- og 
miljøkriser.

Krigen i Syrien har haft store men-
neskelige omkostninger. Kaos, tab og 
usikkerhed præger hverdagen. Især for 
de syriske flygtninge og internt fordrev-
ne, der ikke har noget hjem eller mangler, 
hvad der skal til for at genopbygge det, 
de havde før krigen.

Landekontor i Syrien
Mission Øst er nu registreret i Syrien. 
Det betyder, at vi kan etablere et lan-
dekontor og få adgang til særligt hårdt 
ramte områder i landet.

Khaled Hboubati, formand for SARC 
(Syrien Arab Red Crescent), og Betina 
Gollander-Jensen har underskrevet et 
aftalememorandum om sammen at nå ud 
til de mest sårbare mennesker i Syrien.

Partnerskabet blev formaliseret i 
september 2022 i Damaskus, hvor Betina 
Gollander-Jensen også mødtes med 
Khaled Erksoussi, vicegeneralsekretær 
for SARC.

Støtte til flygtninge og fordrevne
Mission Østs hjælp til syriske flygtnin-
ge og internt fordrevne fordeler sig på 
tre lokaliteter i regionen og har både et 
humanitært og udviklingsmæssigt sigte. 
I Homs i Syrien støtter vi internt fordrev-
ne og tidligere internt fordrevne, der er 
vendt tilbage for at genskabe det hjem, 
de blev tvunget til at forlade, da krigen 
i Syrien eskalerede. I Aley og Batroun i 
Libanon støtter vi syriske flygtninge og 
de lokale samfund, som modtager syriske 
flygtninge.

SYRIEN
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Op ad Himalayabjergene i det nordvest-
lige Nepal ligger Shree Himjyoti School. 
Skolen tilbyder gratis uddannelse til 
børn fra udsatte familier og giver dem 
færdigheder, der kan være vejen ud af 
fattigdom.

Råb om hjælp
De seneste år har COVID-19 haft enorm 
indflydelse på børns skoleliv verden 
over. Shree Himjyoti School måtte lukke 
under pandemien, der betød, at eleverne 
gik glip af undervisning. Nu er skolen 

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder 
og Jens Marcussen, fundraiser

 386 elever i Nepal kan nu 

glæde sig over
     bedre forhold
Takket være støtte fra private donorer kan Mission Øst 
sikre bedre sanitære forhold for skolebørn i det isolerede 
bjergområde Sarkegad, Nepal.  

NEPAL

INDIEN

KINA

Karnali-regionen

Sarkegad
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genåbnet, men den er så forfalden, at 
mange elever bliver væk og er i fare for 
at droppe ud af skolen. 

Det var i forbindelse med et feltbesøg, 
at Alex Ramos-Peña, Mission Østs pro-
gramchef i Nepal, oplevede, hvor slemt 
det stod til på Shree Himjyoti School. 

- Jeg var overrasket over at se, hvor 
nedslidt skolen er. Klasselokalerne er 
gamle og der mangler undervisnings-
materiale. Det værste er, at der kun er 
ét toilet til de 386 elever, og det virker 

ikke, for vandforsyningen er ude af drift, 
fortæller Alex.

Sammen med Mission Østs kontor i 
Nepal udarbejdede Alex derfor en plan 
for, hvordan skolen kan møde eleverne 
og få bedre fysiske rammer. 

Et grundlæggende behov 
Adgangen til gode toilet- og sanitets-
forhold er et grundlæggende behov. 
Men det har eleverne på Shree Himjyoti 
School ikke haft adgang til:

- Eleverne har ikke haft andre mulighe-
der end at gå på toilettet i det fri. De har 
heller ikke kunne vaske deres hænder. 
Det udgør jo en alvorlig trussel for deres 
sundhed. 

- De uhumske forhold gør, at mange 
elever forlader skolen – især pigerne. 
Uden sanitære forhold er mange af pi-
gerne nemlig tvunget til at blive hjemme, 
når de har deres menstruation, fortæller 
Alex.  

Børn der ikke går i skole er nogle af de 
allermest udsatte og marginaliserede i 
samfundet.

- Det betyder utroligt meget for 
børnene at komme i skole og lære at 
læse, skrive og regne. Skolen er deres 
sikkerhedsnet ift. risiko for udnyttelse og 
livslang fattigdom. Det er her, at børnene 
får mulighed for at udfolde deres fulde 
potentiale, siger Alex.

Støtter redder vigtig skole
Takket være donationer fra private støt-
ter er Mission Øst lige nu i gang med at 
renovere skolen og genetablere vand-
forsyningen, så eleverne kan få et bedre 
undervisningsmiljø. 

Om støtten til Shree Himjyoti School 
siger 14-årige Batsa: 

- Jeg ved, at uddannelse er vigtig for 
min fremtid. Nu får vores skole hjælp, og 
det gør en stor forskel for mig og mine 
klassekammerater. Her og nu, men også 
for vores fremtid. Jeg er meget taknemlig.

FAKTA 
Mission Øst har siden 2007 hjulpet 
sårbare mennesker ud af ekstrem 
fattigdom i Karnali-regionen i det 
nordvestlige Nepal. Lokalsamfunde-
ne i Karnali er blandt de mest isole-
rede i verden og er kun tilgængelige 
til fods. 

Mission Øst arbejder med at for-
bedre adgangen til sikkert vand og 
fremme hygiejne for at forebygge 
sygdomme. I samarbejde med lokale 
partnere arbejder vi med katastro-
feforebyggelse, fødevaresikkerhed, 
forbedring af levebrød og styrkelse 
af rettighederne hos marginaliserede 
grupper.

Adgangen til gode toilet- og sani-
tetsforhold vil give sundere elever og 
motivere dem til at møde op hver dag. 
Faciliteterne vil understøttes af undervis-
ning i god hygiejne. Viden som eleverne 
kan sprede i lokalsamfundet.

LYS I MØRKET 

NEPAL

14-årige Batsa er elev på  
Shree Himjyoti School.
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Massive mængder vand får floder til at gå over deres bredder flere steder i  
Gorno-Badakhshan. På billedet ses en stormflodssikring opsat af Mission Øst. 

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder

Tadsjikistans bjergfolk får 

  katastrofehjælp
I den fjerntliggende bjergregion Gorno-Badakhshan i Tadsjikistan er befolkningen 
hårdt plaget af naturkatastrofer og ekstremt vejr. Mission Øst hjælper 45 udsatte 
landsbyer i regionen med at være på forkant med katastroferne.

LYS I MØRKET 
TADSJIKISTAN
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Mission Østs programdirektør, Ashton Mandrup, var i juli 
måned på monitoreringsbesøg i Gorno-Badakhshan regionen.

FAKTA
Mission Østs engagement i Tadsjiki-
stan begyndte lige efter fredsaftalen 
i juni 1997, hvor vi uddelte nød-
hjælp. Snart gik vi også i gang med 
projekter inden for vand, sanitet og 
hygiejne, udvikling af landbruget og 
ikke mindst katastrofeforebyggelse.

Vores arbejde i Gorno-Badakhs-
han sker med værdifuld støtte fra 
vores donor PATRIP Foun dation. Vi 
fokuserer på ka tastrofeforebyggelse 
og aktiviteter inden for vand, sanitet 
og hygiejne. 

I dag er bjerglandsbyer blevet bedre til 
at håndtere naturkatastrofer, og lokal-
samfund oplever en mærkbar nedgang 
i antallet af vandbårne sygdomme.

TAJIKISTAN KINA

KIRGISISTAN

UZBEKISTAN

AFGHANISTAN

Gorno- 
Badakhshan

Det er afgørende at investere i kata-
strofeforebyggelse for at sikre udsatte 
lokalsamfund, men også for at reducere 
behovet for humanitær bistand som følge 
af katastrofer.

Mission Østs programdirektør, Ashton 
Mandrup, besøgte i juli Gorno-Badak-
hshan for at tilse vores projekter med 
katastrofeforebyggelse.

Før katastrofen rammer
Naturkatastrofer som oversvømmelser 
og jordskred ødelægger livsgrundlaget 
for mange mennesker. Det er især de i 
forvejen sårbare, der rammes hårdest, da 
de er mindre modstandsdygtige over for 
katastroferne.

- De små bjerglandsbyer ligger langt 
væk fra alt i et område med høj risiko for 
ekstremt vejr og gentagne naturkatastro-
fer. Sidste vinter alene var der over 300 
laviner i regionen. Med vores indsats kan 
vi sørge for, at katastrofen ikke bliver nær 
så omfattende, næste gang den rammer, 
fortæller Ashton Mandrup.

En målrettet indsats med at forebygge 
katastrofer redder ikke alene menneske-
liv; den gavner også et lands økonomi, 
fordi de økonomiske tab oven på en 
katastrofe bliver tilsvarende mindre. 

Mission Øst hjælper 45 bjerglandsbyer 
med forebyggelse, beredskab, sikkerhed 
og risikohåndtering. Indsatsen når ca. 
25.000 personer.

Lokal forankring
- Indsatsen med katastrofeforebyggelse 
skal have rødder i de lokalsamfund, som 
vi ønsker at hjælpe. Vi skal ikke bare 
komme med færdige løsninger. Vi skal 
skabe forandring sammen, siger Ashton 
Mandrup.

Ashton besøgte blandt andet bjerg-
landsbyen Pashtuf, hvor hun mødtes 
med landsbylederen og de beboere, som 
udgør byens beredskabsgruppe. Gruppen 
har deltaget i Mission Østs katastrofe-
kursus, så landsbyen bedre kan håndtere 
katastrofer.

Det lærer de konkret
I løbet af et kursus lærer beredskabs-
gruppen at forstå deres omgivelser bedre 
og genkende naturens advarselstegn 
inden katastrofen rammer. De lærer 
livreddende førstehjælp og får tildelt 
forskellige ansvarsområder. Gruppen får 
udleveret relevant udstyr og gennemfø-
rer simuleringsøvelser for at øge bevidst-
heden om katastrofehåndtering.

- Vi lærer dem også, hvordan de kan 
forebygge de værste konsekvenser. Vi 
hjælper dem med at bygge forskellige 
infrastrukturer, som kan forhindre, at 
deres landsby bliver vasket væk hvert år 
på grund af oversvømmelser, fortæller 
Ashton Mandrup.

Desuden har Mission Øst sikret seks 
skoler i området ved at gøre dem mere 
modstandsdygtige over for jordskælv, 
snefald og brand.

- Bjerglandsbyerne er bedre rustet 
end før til at håndtere katastrofer som 
oversvømmelser og laviner denne vin-
tersæson. I nogle tilfælde vil de ligefrem 
være i stand til at afværge det, der kunne 
være blevet en katastrofe, slutter Ashton 
Mandrup.
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22-årige Garick har spastisk lammelse 
og møder utallige udfordringer i 
hverdagen. Han 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. 

Det gør Mission Øst op med i samar-
bejde med vores lokale partnerorganisa-
tion Bridge of Hope. 

Forhindringer i livet
Garick er født med cerebral parese  

(spastisk lammelse)  og har svært ved 
at styre bevægelser og tale. Han sidder 
fikseret i en kørestol og har aldrig kunnet 
gå. Han bor i en lille afsides landsby med 
sin mor Zaenna, der tager sig af ham. 

Der er meget at sige om Garick. Han 
er klog, social, omsorgsfuld og sjov. Han 
drømmer om at lære engelsk og tage en 
IT-uddannelse, som vil give ham mulig-
hed for at tjene til livets ophold.

Om livet med et handicap fortæller 
Garick: 

- Det er på mange måder frihedsbe-
røvende. Jeg føler mig isoleret og kan ikke 
bevæge mig rundt uden min mor. Og når 
vi bevæger os udenfor vores hjem, møder 
vi mange forhindringer. De er både at 
finde i byens infrastruktur og i bygninger, 
men også i menneskers fordomme. 

Men hverdagens forhindringer knæk-
ker ikke Garicks optimisme og kampånd: 

- Jeg tror på, at jeg kan overkomme alt. 
Der er intet at gøre ved, at min krop ikke 
kan følge med mit hoved. Så jeg gør mit 
bedste for at bevare en positiv tankegang 
for mig selv og min mor. Og på trods af 
mit invaliderende handicap, så elsker jeg 
livet!

Alle har ret til at blive hørt
I samarbejde med Bridge of Hope arbej-
der Mission Øst for at skabe bedre vilkår 
for børn og unge med handicap. Det gør 
vi blandt andet gennem fire rehabilite-
ringscentre i Tavush Marz provinsen.

Her kan børn og unge med handicap 
gå til genoptræning, indgå i et socialt 
fællesskab og udvikle sig personligt og 
fagligt. På centrene lærer børn og unge 
med handicap også om deres rettighe-
der, så de kan få adgang til de offentlige 
serviceydelser, som de har ret til. 

- Børn har altid ret til at blive hørt og 
inddraget i spørgsmål, der vedrører dem 
selv og deres trivsel. Det er langt fra alle 
børn og unge med handicap, der ved dét, 
men det lærer de her hos os, siger Armi-
ne Nersisyan, Bridge of Hope centerleder 
i Ijevan.  

Garick har været en del af Bridge of 
Hopes rehabiliteringscenter i Ijevan siden 
han var to år gammel. Han har deltaget i 
forskellige aktiviteter op igennem årene 
og gennemført en grunduddannelse med 
støtte fra Bridge of Hope.

Et værdifuldt ungdomsliv
Bridge of Hope er mere end blot et reha-
biliteringscenter for Garick:   

-Bridge of Hope er mine venner. Min 
familie. De har gjort ALT for mig. De har 
givet mig et værdifuldt ungdomsliv, viden 
og værktøjer, som jeg ellers ikke havde 
haft, siger Garick. 

Bridge of Hope er imponeret over 
Garicks udvikling og det mod, han viser. 
Særligt fordi han går forrest i at fremme 
rettigheder for personer med handicap i 
Bridge of Hopes fortalergruppe:

- Mit handicap får en værdi, fordi jeg 
bruger det aktivt til at nedbryde fordom-
me. Jeg vil overbevise samfundet om, 
at vi først og fremmest er mennesker. 
Derfor fortjener vi også at blive hørt og 
inkluderet i fællesskabet, slutter Garick. 

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder

Garick: ’Jeg er først og fremmest 

  et menneske’

LYS I MØRKET 
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Libanon står midt i en alvorlig 
økonomisk og finansiel krise. De 
økonomiske konsekvenser af krigen 
i Ukraine og de dertil knyttede 
sanktioner forværrer situationen. 
Mission Øst hjælper sårbare kvinder 
til at skabe sig en positiv tilværelse på 
vores medborgercenter i Aley, Libanon.

Børnene vokser til og flytter hjemmefra. 
Forældrene får pludselig mere fritid. Nu 
kan de give sig i kast med drømmepro-
jekterne! 

Men nej, den mulighed eksisterer ikke 
for kvinder i traditionelle samfund. Hvis 
der altså ikke gøres en særlig indsats.

Det gør Mission Øst i Libanon. Og det 
har 47-årige Ehsan glæde af. Hun har 
skabt sig en lille karriere i sin tredje alder 
for at kunne forsørge sig selv. Efter oplæ-
ring i syning og broderi, har hun startet 
en lille virksomhed, der udfører og sælger 
håndarbejde.  

Sådan!

Ville gøre noget for sig selv
Ehsan har to børn, som begge er voksne 
nu. Efter at have dedikeret hele sit liv til 
sine børn kunne hun godt mærke beho-
vet for at gøre noget for sin egen skyld.

- Jeg besluttede at sætte alt ind på at 
lære noget nyt. En nabo fortalte mig om 
medborgercentret i Aley, der tilbyder 
kurser i forskellige fag. Hun opfordrede 
mig til at tilmelde mig. Så jeg meldte mig 
til et kursus i broderi. 

Det rykkede virkelig noget, fortæller 
Ehsan:

- Jeg fik noget ud af det, både pro-
fessionelt og personligt. Det var en stor 
tilfredsstillelse at gå på arbejde og skabe 

Af Svend Løbner, journalist

    En særlig indsats for 

kvinder i 
   Libanon

noget med mine egne hænder. Jeg lærte 
ikke bare en ny færdighed. Jeg fik også 
nye venner.

Kom ud af komfortzonen!
Nu var Ehsan klar til at starte en lille virk-
somhed, hvor hun syr, broderer og sælger 
små gaver til forskellige begivenheder.

Når kvinderne lærer et håndværk, får 
de mere selvtillid, større netværk og føler 
dermed større tryghed. 

Ehsan fortæller glad om sin nyfundne 
frihed til andre:

- Jeg opmuntrer kvinderne i mit 
nabolag til at forlade deres komfortzone 
og forfølge deres drømme ved at lære 
noget, der tilføjer mening til deres liv, 
smiler hun.

I Libanon driver Mission Øst medbor-
gercentre i Aley, Bathron og Beirutforsta-
den Ashrafieh. 

Målrettet hjælp til sårbare mennesker
Mission Østs generalsekretær Betina 
Gollander-Jensen besøgte medborger-
centrene i Libanon i september 2022. 
I byen Bent Jbeil overværede hun et 
kursus, der gør kvinder opmærksomme 
på deres ret til hjælp og beskyttelse. 

Programmet implementeres i både Li-
banon og Syrien gennem den libanesiske 
hjælpeorganisation SHEILD, der målret-
ter hjælp til syriske flygtninge og de, som 
er påvirket af den syriske fordrivelseskri-
se i Syrien og Libanon.

SHEILD står for Social, Humanitarian, 
Economic Intervention for Local De-
velopment. Organisationen har hjulpet 
over 3.500 sårbare personer i arbejde og 
skabt et levebrød for over 500 kvinder, 
unge og personer med handicap.

LYS I MØRKET 

LIBANON
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Oplysningskampagne skal dæmpe panik i 

  bomberamt by

Af Svend Løbner, journalist

Mission Øst søsætter en oplysningskampagne i den ukrainske storby Mykolaiv,  
der jævnligt raseres af bombeangreb. Indbyggerne får nu hjælp til at forberede  
sig på det værste…

©
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Et øredøvende brag.  
Glassplinter overalt.  
Hvor er børnene?  
Åh, dér er de!  
Kom, løb, ned ad trappen!  
Hvad skal vi have med? Hvor skal vi løbe 
hen? Hvordan kommer vi væk herfra?

Sådan er virkeligheden for familier i den 
ukrainske by Mykolaiv, når endnu en 
dronebombe har ramt tilfældige bolig-
blokke. Børn klamrer sig til deres mødre, 
mens fædre løber omkring for at finde 
transport. 

Panikken breder sig…

Huskeliste giver overblik
Men netop panikken kan dæmpes. Hvis 
familierne altså ved nøjagtig, hvad de 
skal gøre, når og hvis katastrofen ram-
mer.

Derfor har Mission Øst søsat en op-
lysningskampagne til gavn for tusindvis 
af Mykolaiv kommunes over 600.000 
indbyggere. Der er produceret brochu-
rer og videoer, som på pædagogisk vis 

forklarer og illustrerer, hvad man skal 
pakke og huske at have med på flugten: 
Dokumenter, medicin, hygiejneartikler, 
mad, drikke, tøj, mobiltelefon osv. Og 
hvordan den enkelte familie kan lave en 
plan for, hvor de skal mødes, og hvor de 
skal tage hen.

Jo bedre forberedt man er, jo større 
chance har man for at komme hurtigt i 
sikkerhed. 

Panikken bremses
Oplysningskampagnen udføres i tæt 
samarbejde med sikkerhedsfirmaet 
Wodan International Ltd., der har trænet 
21 evakueringsfrivillige, som nu træner 
deres medborgere i evakueringsplanlæg-
ning, risikohåndtering, førstehjælp og 
sikkerhedsprocedurer ved en eventuel 
atomulykke. 

Oplysningsmaterialet bliver delt på 
kommunens hjemmeside og sociale 
medier for at støtte op om træningsind-
satsen af frivillige. 

Det er også herigennem, familierne vil 
modtage livsvigtig evakueringsoplysning 

FAKTA
Mykolaiv har 486.000 indbyggere 
med i alt 622.000 i kommunen.

Byens strategiske placering ved Sor-
tehavet gør den til mål for jævnlige 
bombardementer.

Halvdelen af byens indbyggere er 
allerede flygtet. 

Der er produceret 50.000 fysiske 
brochurer og 8 videoer, som spredes 
gennem sociale medier. 

og kunne sprede oplysningerne videre 
til naboer og venner. Ældre og folk uden 
internet vil modtage fysiske brochurer 
med nødvendig vejledning. Og panikken 
vil ikke i samme grad som ellers skabe 
forvirring og handlingslammelse. 

Oplysningskampagnen udføres i tæt 
samarbejde med hjælpeorganisationen 
Dorcas, som har arbejdet i Ukraine i 20 
år.

”Vær forberedt på evakuering” 
   ”Vær forberedt på en sikkerhedshændelse” 
  Sådan lyder overskriften på to af de brochurer, som omdeles i Mykolaiv.
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Imponerende   
    modstandskraft 
    i Afghanistan 

Jordskred har raseret afghaneres huse og 
ødelagt deres levebrød. Men de bygger 
ufortrødent deres tilværelse op igen  
– med en håndsrækning fra Mission Øst. 

LYS I MØRKET 
AFGHANISTAN

Af Peter Drummond-Smith, international direktør
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Imponerende   
    modstandskraft 
    i Afghanistan 

Afghansk kvinde modtager et får 
i forbindelse med Mission Østs 
uddeling af får i Wakhan-distriktet i 
Badakhshan.

Peter Drummond-Smith er inter-
national direktør i Mission Øst. Han 
besøgte Afghanistan i hele septem-
ber måned. Mission Øst har arbejdet 
i Afghanistan i over 20 år. Fokus er 
nødhjælp, selvforsørgelse, vand, 
sanitet og hygiejne.

En måned i det nordøstlige Afghanistan 
gør stort indtryk. Det smukke landskab 
og den venlige befolkning griber én om 
hjertet. Ødelagte marker og hjem i ruiner 
mejsler sig ind i bevidstheden. 

Her ser vi klimaforandringernes kon-
sekvenser fra første parket. To års tørke 
afsvider marker og efterlader familier i 
dyb fattigdom. Voldsomme regnskyl får 
jordbunden til at skride ned over huse og 
haver. 

Det er det værste: At se mennesker mi-
ste alt, fordi de måtte flygte over hals og 
hoved, da vand og mudder væltede ned 
ad bjergskråninger over deres huse. 

Det kan ikke blive mere håbløst.

Mistede alt og begynder forfra
Jeg talte med Abdulrahim, der boede 
hos sin bror, da et jordskred ud af det 
blå kom og væltede ned over deres hus. 
De skyndte sig ud og blev reddet, men 
havde mistet alle deres ejendele. Selv 
deres husdyr. Nu havde de kun det tøj, 
de stod og gik i, og måtte opbygge deres 
tilværelse fra bunden. 

Jeg mødte Safia, en enke med ni børn, 
hvis hus kollapsede under et voldsomt 
regnskyl. Hun havde møjsommeligt 
bygget sig et hus, men manglede både 
vinduer og døre. Og at pudse facaden 
kunne hun glemme alt om. 

Endnu en familie med ni børn mødte 
jeg på min rejse i bjergene. Familien Sakhi 
havde længe boet i et shelter sammen 
med mandens brors familie. De er nu 
i gang med at bygge et nyt hus, men 
mangler stadig dørkarme og vinduesram-
mer, døre og vinduer. Og som om det 
ikke var nok, har et voldsomt regnskyl 
raseret halvdelen af deres shelter.

Hvilke kontraster!
Historierne ligner hinanden og vidner om 
armod efter klimaskabte naturkatastro-
fer. Tørke får fødevarepriserne til at sky-
de i vejret. Pludselige regnstorme rykker 
ved det tørre jordlag og sender mudder 
ned over landsbyerne. Mennesker gør alt 
for at bygge nye huse med forhåndenvæ-
rende materialer. Vægge og tage til nøds. 
Døre og vinduer som luksus. 

Hvor er det synd i et land så smukt 
med en befolkning så dyrebar. 

Og hvilke kontraster at være vidne til: 
At beundre den helt vidunderlige skøn-

hed i dalene, bjergene og floder og der-
efter at tale med landsbyboere, der ikke 
ved, hvordan de skal kunne brødføde 
deres familier indtil næste høst. Venlighe-
den og gæstfriheden fra de mennesker, 
jeg mødte overalt. Og deres taknem-
melighed for indsatsen fra vores over 
100 medarbejdere i et land, der stadig 
er hærget af vold, konflikt og ustabilitet. 
Selvom Taleban har kontrol over landet, 
er der bomber næsten dagligt i Kabul og 
sporadiske kampe i distrikter ikke langt 
fra, hvor vi arbejder.

Hjælp til overlevelse
For ja, Mission Øst forblev i landet, da Ta-
leban overtog magten i august sidste år, 
og vores dygtige medarbejdere knokler 
på for at give de mest sårbare mulighed 
for at overleve. Vi uddeler kontanter, 
etablerer vandforsyning og skaber et ind-
tægtsgrundlag for dem, der har mistet alt.

Abdulrahim, som jeg nævnte før, er 
ved at bygge et nyt hus, men der er lang 
vej til nærmeste vandpost. Mission Øst 
er ved at føre en rørledning til den nye 
bosættelse, hvor yderligere 45 familier 
skal genetablere sig efter deres huse blev 
ødelagte af jordskredet.

Enken Safia har modtaget penge fra 

Mission Øst er til stede i Takhar og 
Badakhshan regionerne i det nordøst-
lige Afghanistan.

AFGHANISTAN
PAKISTAN

IRAN

INDIEN

KINA

TURKMENISTAN

TAJIKISTANUZBEKISTAN

Takhar
Badakhshan

Mission Øst, som hun vil bruge på mad 
og på at anskaffe døre og vinduer, så 
hun og hendes ni børn kan bo trygt. Det 
samme har familien Sakhi besluttet. Mad 
og tryghed frem for alt. 

Men så skal de også kunne forsørge 
deres familier på længere sigt. Kontant-
uddeling er nok til tre måneder, men 
hvad så? Her uddeler Mission Øst også 
får til familierne, så de kan få mælk og 
med tiden lam, som de enten kan behol-
de eller sælge.

 
Nu truer vinterkulden
Jeg mødte en rørende taknemmelighed 
overalt, hvor jeg kom frem. For penge til 
mad. Byggematerialer, får og ikke mindst 
vandsystemer. Brønde, rørsystemer, over-
rislingsanlæg og vandposter fra Mission 
Øst gør en verden til forskel. Jeg drak selv 
af en vandpost, som Mission Øst etable-
rede i en landsby for fire år siden. 

Nu truer vinterkulden. De mennesker, 
vi har hjulpet indtil nu, skal nok klare sig. 
De har husly, vand og penge til mad. Men 
hvad med alle de andre? Mission Øst kan 
kun hjælpe så mange, som vi har ressour-
cer til at hjælpe. Her er vi stolte af vores 
mange støtter, både offentlige og private.

Jeg kan kun anbefale at bidrage til 
at hjælpe de dyrebare mennesker i det 
smukke land, Afghanistan.
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Mission Øst sikrer bedre sanitet og 
hygiejne hånd i hånd med ti skoler i 
Kirkuk, Irak, og skoleeleverne selv. 
Skolerne har nu basale faciliteter 
til håndvask, og eleverne får 
hygiejneundervisning og lærer at 
producere sæbe.

Uanset om der er tale om en pandemi 
eller ej, er håndvask med sæbe en af de 
mest effektive måder at forebygge smitte 
og infektioner på. UNICEF skønner, at op 
mod 40 pct. af alle infektionssygdomme 
kan undgås ved god håndhygiejne.

Men millioner af børn og unge går hver 
dag i skole i usikre læringsmiljøer uden 
toiletter, vand og sæbe. 

Kendskab til god hygiejne
På ti skoler i Kirkuk uddanner vi 80 

unge i at fremstille traditionel, pris- og 
miljøvenlig sæbe. De unge lærer nye 
færdigheder, får gode hygiejnevaner og 
uddannes som sundhedsambassadører. 
De kan så sprede deres viden til de om-
kring 5.000 elever på skolerne og resten 
af lokalsamfundet. 

 
Den sæbe, som de unge fremstiller, ind-
går som en del af hygiejneundervisningen 
på skolerne. Her får eleverne undervis-
ning i, hvordan de kan undgå bakterier 
og sygdomme ved at vaske hænder med 
sæbe. For eksempel lærer de, at de altid 
skal sørge for at vaske hænder, når de har 
været på toilettet.

Et sundt læringsmiljø
Men det er ikke nok bare at få sæbepro-
duktionen og hygiejneundervisningen 

i gang. Mission Øst sørger også for at 
reparere vandhaner og toiletter på alle 
skolerne.

Det betyder, at de ti skoler nu har 
adgang til toiletter, vand og sæbe, som 
giver eleverne et bedre miljø til at stude-
re, lære og udnytte deres potentiale. De 
gode forhold gør, at mange elever bliver 
i skolen. Særligt pigerne, der tidligere var 
tvunget til at blive hjemme under deres 
menstruation.

Elever, der lærer om sikkert vand, 
sanitet og hygiejne i skolen, kan styrke 
positive adfærdsmønstre på deres skole, 
men også udbrede viden om god hygiej-
ne i hjemmet og lokalsamfundet. 

Mission Østs hygiejne- og sanitetspro-
jekt i Kirkuk modtog tilskud fra Dan-
marks Indsamling 2022, som forud for 
indsamlingen udvalgte vores projekt. 

Af Karen Sophie Krag,  
kommunikationsmedarbejder

Sæbe, vand og sanitet til

 5.000 irakiske
     børn og unge

LYS I MØRKET 

IRAK
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Krigen stresser gravide, så de har større risiko for at føde for 
tidligt. En kuvøse fra Mission Øst har allerede reddet tre små 
babyer på hospitalet i Ternopil. 

Gravide kan føde for tidligt på grund af krigens stress. Derfor 
er der brug for kuvøser, så for tidligt fødte babyer kan overleve. 
Mission Øst har sammen med Danida finansieret en helt ny 
kuvøse til et hospital i Ternopil i det centrale Ukraine. Kuvøsen 
har allerede reddet tre menneskeliv.

Kvinder skal også føde, når der er krig
I krigs- og konfliktsituationer er gravide kvinder særligt udsatte.

- Når kvinderne hører alarmer og bombenedslag, bliver de 
naturligvis rædselsslagne, og derfor risikerer de at føde alt for 
tidligt. Men nu kan de tidligt fødte babyer komme i kuvøse tak-
ket være gaver og donationer fra Danmark, fortæller Mission 
Østs generalsekretær Betina Gollander-Jensen fra Ukraine.

Hospitalet havde tre kuvøser i forvejen, men de er alle fra 
1975. Så den nye kuvøse fra Mission Øst og Danida bliver 
modtaget med kyshånd. 

- Kuvøser som den, vi lige har leveret, er utroligt vigtige for 
at redde de små menneskeliv, der ellers ville gå til grunde på 
grund af krigens følger, tilføjer hun.

På hospitalet i Ternopil Oblast bliver der i gennemsnit født 
seks børn om dagen. 

Mission Øst har siden krigens første dage ydet livreddende 
hjælp til flygtninge og fordrevne i og omkring Ukraine.

Af Svend Løbner, journalist

Kuvøse redder  små  
 menneskeliv  
    i Ukraine

FAKTA: 
FN melder, at 7,7 mio. mennesker er flygtet fra Ukraine, 6,2 
mio. er internt fordrevne og 6.374 civile er blevet dræbt. 
(Kilde: FN, 27. oktober 2022)

Mange fordrevne mennesker inde i Ukraine har mistet deres 
hjem og har desperat brug for basal hjælp, så de kan klare 
sig. Og flere familier har akut brug for hjælp til at genopbyg-
ge deres ødelagte boliger.

Mission Øst arbejder på højtryk for at hjælpe de fordrevne, 
der er fanget af krigen. Vi yder effektiv nødhjælp og hjælper 
med genopbygning af private boliger i det nordlige Ukraine. 
Vi har også igangsat en oplysningskampagne til gavn for 
indbyggerne i Mykolaiv.

Det sker alt sammen i tæt samarbejde med vores partneror-
ganisationer Medair, HBAid og Dorcas.

LYS I MØRKET 

UKRAINE

Kuvøsen bliver brugt næsten  
hele tiden og har siden juni reddet  

tre små babyer fra døden
Betina Gollander-Jensen 
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- Det, der driver mig, er at række ud til 
mennesker, som har brug for hjælp. 

Så enkelt er det, fortæller Christian 
Nolsøe, der er medlem af Mission Østs 
bestyrelse. Derfor slog han ind på læge-
gerningen som den eneste i sin familie, 
og derfor rejser han rundt i udviklingslan-
de for at undervise i diagnosticering med 
mobile ultralydsscannere. 

- Jeg har fulgt Mission Øst, lige siden 
organisationen blev startet, og jeg har 
støttet den gennem alle årene. Da der så 
var brug for nogen i bestyrelsen, tænkte 
jeg, at det kunne jeg godt give noget tid 
til, smiler han. 

Prioriterer det vigtigste
Tid har han ellers ikke meget af som 
overlæge på kirurgisk afdeling på Køge 
Sygehus. Men når noget er vigtigt, må 
man prioritere. Og det er vigtigt med 
vand, sanitet og hygiejne, som er Mission 
Østs spidskompetencer. Det er nemlig en 
forudsætning for sundhed.

- Det er en basal ting, vi ikke tænker på 
i Danmark, indleder han og giver en lille 
historietime:

- Der lugtede forfærdeligt i København 
i Middelalderen, og dødeligheden var 

meget større inde i byerne end på landet, 
fordi man ikke havde kloakker. Når der 
kom en epidemi som pest eller bare 
dårlig mave, så ramte det alle. 

Vigtig viden til udviklingslande
Herhjemme har vi endda alle muligheder 
for at holde rent og beskytte os. Men i 
udviklingslande har de måske ikke sam-
me viden, og måske heller ikke mulighed 
for rent vand, ordentlige toiletforhold og 
god hygiejne.  

- Man har ikke kendskabet, man har 
ikke pengene, og man er ikke engang 
klar over, hvordan man gør det. Det har 
jeg selv set, når jeg har rejst verden tynd 
med det, jeg er ekspert i, som er ultralyd, 
fortæller Christian Nolsøe. 

Han er i dag formand for uddannelses-
komiteen i WFUMB, World Federation 
for Ultrasound in Medicin and Biology, 
og har oprettet og afholdt kurser i mange 
områder, hvor hygiejnen ”ikke er optimal”, 
som han udrykker det. 

- Jeg har været i Afrika, Sydamerika, 
Asien og set så store behov, som jeg ikke 
troede fandtes. Men så er det, at sådan 
en lille ting som rent vand eller en strøm-
generator betyder alverden. Så kan man 
pludselig koge det vand, man har, og så 
kan man bruge det. Det er en øjenåbner. 

Forebyggelse gør en stor forskel
Du er læge og helbreder folk, men her er du 
faktisk inde og forebygge… 

- Ja, Mission Østs ekspertise ligger in-
den for det at forebygge. Men lige præcis 
med ultralyd er det sådan, at man nu kan 
købe en scanner for 2000 dollars, som 
kan sættes til din iPhone. Det er en tred-
jedel af, hvad man bruger, hvis man laver 

Af Svend Løbner, journalist

          Læge i Mission Østs bestyrelse:  
              Oplysning om god hygiejne 

 forebygger 
    sygdomme 
Christian Nolsøe er overlæge på Køge Sygehus og rejser verden rundt for at undervise i ultralyd.  
Og så giver han noget af sin sparsomme fritid som bestyrelsesmedlem i Mission Øst.
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en operation i Danmark for galdeblære. 
Det kan gøre en kæmpe forskel, at man 
kan kigge ind i den mave, der buler ud og 
finde ud af, om det er vand, om kvinden 
er gravid eller om det er en farlig sygdom.

Drevet af næstekærlighed
Hvorfor er du lige præcis begejstret for  
Mission Østs arbejde?

- Det betyder meget for mig, at arbejdet 
er drevet af kristen næstekærlighedsånd. 
Det er en ekstra løftestang, synes jeg. Jeg 
er selv vokset op med, at næstekærlighed 
er det vigtigste. Og i Bibelen er det dybest 
set det eneste bud, der er; at du skal elske 
din Gud og elske din næste som dig selv. 

Mission Øst forebygger ved at skaffe rent 
vand, ordentlig sanitet og god hygiejne. Men 
vi efterbehandler også. Hvad tænker du som 
læge om det?

- Det er også en fantastisk ting. Man 
skal ikke rejse ret længe i programlande, 
før man opdager, at man gemmer børn 
med handicap væk. I Nepal har jeg set 
folk køre rundt uden ben på et skate- 
board for at tigge.

- Så det handler også om at hjælpe de 
børn, der fødes med handicap, så de kan 
få en tålelig tilværelse. Dem bliver der 
ikke taget hånd om i de her samfund, for 
dem er der ikke ressourcer til. Det er en 
af de mest følelsesbetonede ting, som 
Mission Øst kan hjælpe med. At kunne 
hjælpe nogen, som har brug for noget 
ekstra, fordi de har et handicap. Det er 
virkelig noget, som rører én. 

Undervisning er vigtigst
Til sidst: Du er en travl mand.  
Har du overhovedet noget fritid?

Hands-on undervisning: Christian Nolsøe vejleder på ultralydkursus på  
Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar, i regi af verdensforbundet for ultralyd (WFUMB).

- Hvad er fritid for noget!? griner Chri-
stian Nolsøe. - Det, du laver i din fritid, er 
jo det, du godt kan lide! Derfor smelter 
min fritid meget sammen med mit ar-
bejdsliv. Jeg sidder lige så tit derhjemme 
i flere timer og laver forskning. Når jeg 
rejser rundt i i verden for at undervise,  
får jeg for det meste kun billetten betalt. 

- Uddannelseskomiteen WFUMB 
synes jeg er den vigtigste del, for det 
er den, der laver undervisning - især i 
tredjeverdenslande. Jeg underviser også 
lægerne og de studerende på Køge Syge-
hus og på Københavns Universitet. 

- Men udover det, er det største, jeg 
har, ni børnebørn. De kan spise al min 
fritid lige nu. Ellers kan jeg godt lide at 
sejle og fiske. Og jeg elsker sport og at 
tage billeder.
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Center for Kirkeligt 
Udviklingssamarbejde (CKU) giver 
i dag afgørende støtte til Mission 
Østs indsatser i Nepal, Myanmar og 
Armenien. Her fortæller Ole Ramsing, 
projektkonsulent i CKU, om samarbejdet 
mellem Mission Øst og CKU-
sekretariatet. 

- Mission Øst arbejder langt fra vej i svært 
tilgængelige områder, hvor andre organi-
sationer ofte ikke når ud. Sådanne steder 
er der typisk behov for mere hjælp. CKU 
sætter derfor pris på, at vi sammen med 
Mission Øst kan arbejde for at gøre disse 
ufremkommelige samfund stærkere end 
før, fortæller Ole Ramsing.

Ole Ramsing har arbejdet i CKU siden 
2018. Han har en kandidat i antropologi 
og har tidligere været udstationeret i 
Afghanistan, Iran, Libanon, Mongoliet, 
Pakistan og Tadsjikistan. 

CKU administrerer midler fra Danida til 
38 kirkelige udviklingsorganisationer, som 
tilsammen arbejder i 40 forskellige lande. 
CKU er fælles talerør for medlemsor-
ganisationerne og ressourcecenter for 
specialiseret viden og læring om udvik-
lingssamarbejde. 

Lokal forankring og langsigtet udvikling
CKU planlægger et monitoreringsbesøg i 
midten af december for at tilse to større 
projekter i det fjerntliggende bjergdistrikt 
Humla i Nepal. 

Her samarbejder CKU med Mission Øst 
om at støtte integrationen af personer 
med handicap og fremme selvstændiggø-
relse af de mest marginaliserede kvinder. 
Begge er indsatser, som har hårdt brug for 
ekstra fokus.

Om monitoreringsbesøget fortæller Ole 
Ramsing: 

- Med besøget vil vi opnå en dybdegå-
ende forståelse for udviklingsarbejdet. Jeg 

ser særligt frem til at møde de mennesker 
projekterne retter sig mod. Og høre deres 
personlige fortællinger om, hvad det har af 
betydning for dem og lokalsamfundet.

Projekterne i Nepal sker i samarbejde 
med de lokale partnere HEAD Nepal og 
Women Welfare Service, som gør et stort 
stykke arbejde blandt henholdsvis perso-
ner med handicap og sårbare kvinder. 

Effekter og resultater
- CKU samarbejder med en organisation 
som Mission Øst for at styrke en bæ-
redygtig samfundsudvikling i nogle af 
verdens mest udsatte områder. Vi lægger 
særligt vægt på, at et projekt ikke bare 
skal gøre godt, mens det kører. Det skal 
efterlade et varigt aftryk på det lokalsam-
fund, som det har adresseret, fortæller 
Ole Ramsing. 

Indtil nu har 440 personer med handi-
cap og deres familier draget fordel af støt-
ten i Humla. De har forbedret deres viden 
om deres rettigheder og er oplyst om de 
ydelser, som regeringen stiller til rådighed. 
Dertil har 29 personer med handicap fået 
et identitetskort, der giver dem adgang til 
offentlige ydelser og tjenester inden for 
sundhed og uddannelse.

Med støtten fra CKU deltager sårba-
re kvinder fra Humla i aktiviteter, der 
forbedrer deres økonomiske situation 
og gør dem opmærksomme på deres 
rettigheder. Kvinderne deltager i 
studiegrupper, hvor de kan 
lære at læse, skrive og 
regne. De opnår viden 
om og færdigheder i 
bæredygtigt landbrug 
og iværksætteri. 
Til sidst kan de 
modtage finansiel 
støtte til at drive 
forretning. 

 

CKU forstår vigtigheden i at skabe varig 
positiv forandring for verdens fattig-
ste. For det er ved at investere i deres 
fremtid, at vi kan styrke disse menneskers 
værdighed og handlemuligheder. 

 Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder

  Udviklingssamarbejde har

forandringskraft
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  Udviklingssamarbejde har

forandringskraft
       I over 30 år har vi arbejdet for at skabe en mere 

ligeværdig og
    retfærdig verden

Vores arbejde spænder fra nødhjælp i krisesituationer til langsigtet udviklingshjælp.  
I 2021 fik hundredtusindvis af mennesker gavn af vores projekter inden for følgende områder: 

KATASTROFE- 
FOREBYGGELSE

38.368
PERSONER

LEVEBRØD 
  
 19.265

PERSONER

FØDEVARE- 
SIKKERHED

10.010
PERSONER

HANDICAP  
& INKLUSION

14.440
PERSONER

BESKYTTELSE 

9.799
PERSONER

NØDHJÆLP 

141.568
PERSONER

VAND &  
SANITET

51.854 
PERSONER

INDIEN

CAMEROON

CHAD

BENIN

NIGER

MONGOLIET

RUSLAND

IRAN

PAKISTAN

TURKIET

RUMÆNIEN

UNGARN

GEORGIA

KAZAKHSTAN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

JORDAN
ISRAEL

SAUDI ARABIA

KUWAIT

CHINA

KYRGYZSTAN

LAOS

SYD
KOREA

THAILAND

Afghanistan

Myanmar

Nigeria

Irak

Nordkorea

Tadsjikistan

Syrien/ 
Libanon

Ukraine

Armenien

Nepal
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Udviklingssamarbejde må altid ske på 
lokale befolkningers egne præmisser, 
mener tidligere politiker og minister,  
nu præst, Mette Bock. 

Lokal udvikling bør ske ud fra lokalbe-
folkningers egne ønsker og drømme. 
Det mener tidligere politiker og kirke- og 
kulturminister Mette Bock, som også har 
siddet i Udenrigspolitisk Nævn. I dag er 
hun sognepræst i Horsens. 

- Vi ved fra Grundtvig, at en befolkning 
skal myndiggøres for at kunne deltage i 
et demokrati. Også i vores skolelov bru-
ges ordet. Skolerne skal i en bestemt takt 
sørge for, at der sker en udvikling, så ele-
ven på et tidspunkt kan træffe beslutnin-
ger på et oplyst grundlag og gennemføre 
dem med de ressourcer, der skal til. 

’Vi skal sikre os, at folk ikke dør’
Hvad betyder det for fattige mennesker i 
kriselande, som Mission Øst arbejder i?

- Her kan man være nødt til at be-
gynde med akut nødhjælp, som netop 
handler om overlevelse. Det kan være 
i områder med katastrofe, ekstrem 
fattigdom, store klimaforandringer eller 
religiøs undertrykkelse. Vi skal sikre os, 
at folk ikke dør. Derefter skal der ske en 

Af Svend Løbner, journalist

stabilisering, og når den er etableret, har 
man det overblik, der skal til, for også at 
skabe en mere langsigtet udvikling. 

Så begynder ”det rigtig spændende” at 
ske, fortsætter Mette Bock:

- For hvordan skaber man så udvik-
ling på de lokale befolkningsgruppers 
præmisser. Det kan være rigtig svært, for 
vi er jo selv formet af vores kultur, tro og 
den baggrund og historie, vi har. 

Behov for lokale kulturoversættere
Derfor er det vigtigt at sætte sig ned og 
virkelig lytte til lokale befolkningers egne 
ønsker:

- Hvad er menneskers drømme? 
De fleste kan sikkert forestille sig en 
tilværelse, hvor der er tryghed, fordi krig, 
overgreb og undertrykkelse er væk, og 
hvor der er økonomi nok til, at de kan 
forsørge deres familier. 

Men der er også brug for en god porti-
on realisme, pointerer Mette Bock:

- Ellers risikerer man meget hurtigt 
skuffede drømme og desillusion. Her er 
det vigtigt at inddrage befolkningen på 
et så tidligt tidspunkt som muligt – både 
som medarbejdere og kulturoversættere. 
Udviklingssamarbejde bør altid ske på de 
lokale befolkningers egne præmisser.

At både lytte og sige til og fra
Hvordan lader det sig gøre helt praktisk? 

- Man kommer jo ikke udenom at have 
en samtale, hvor man i høj grad er lytten-
de. Det skal ikke misforstås derhen, hvor 
man så skal acceptere alt. Der er ting, vi 
må sige fra over for. Det handler om at 
samles omkring nogle helt grundlæggen-
de værdier. 

Læs hele interviewet med Mette Bock 
på missioneast.org/mettebock

SÅDAN ARBEJDER  
MISSION ØST
Mission Øst hjælper med akut fø-
devarebistand, tidlig genopbygning 
og udvikling af lokalsamfund i 11 
lande mod øst og syd. De tre faser 
sker ofte samtidig alt afhængigt af 
sikkerheden i de enkelte områder.

Mission Øst arbejder altid sammen 
med lokale myndigheder og partner- 
organisationer. De lokale ved bedst 
selv, hvad de har brug for. De kender 
kulturen og har ofte stor troværdig-
hed i befolkningen. På den baggrund 
tilbyder vi vores ekspertise. 

Mette Bock: 

 Lyt altid  
     til lokal- 
   befolkningen
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Dit medlemskab  
betyder endnu  
mere hjælp til  
verdens sårbare 

For Barbara Jørgensen og Steffen 
Schapira findes der ikke noget bedre 
end at hjælpe andre. Både inden for 
og uden for landets grænser. Parret 
er trofaste givere og medlemmer af 
Mission Øst.

Barbara på 70 år er oprindeligt fra Eng-
land og har boet i Danmark siden 1973. 
Hun elsker at være noget for andre. Det 
viser hendes arbejdsliv som socialrådgi-
ver og generøsitet som aktiv pensionist. 

Steffen er 67 år og uddannet i for-
sikringsmatematik. Han burde egentlig 
være pensionist men arbejder stadig som 
aktuar for et pensionsselskab. Parret bor 
i Trørød og har tilsammen fem børn.

Forpligtelsen til at hjælpe andre
Steffen er søn af en jødisk flygtning. Han 
er vokset op med historien om sin fars 
flugt til Sverige, om tiden som flygtning 
og farens tilbagevenden til Danmark 
efter befrielsen.   

Steffens familiemæssige baggrund har 
givet ham et værdigrundlag, der bygger 
på medmenneskelighed. For ham og 
Barbara er det at hjælpe en helt naturlig 
del af det at være menneske.

- Flygtninge og sårbare i nød har lige 
så lidt fortjent deres lidelse, som vi har 
fortjent vores priviligier. Vi har en forplig-
telse til at hjælpe udsatte mennesker på 
kanten af tilværelsen, siger Steffen.

Barbara har siden 2014 været frivillig i 
foreningen Venligboerne med det enkle 
budskab om at være venlig i mødet med 
andre. Her støtter hun nytilkomne syriske 
flygtninge.

- I mødet med disse nødstedte  
mennesker, ser man, at de bare er 
mennesker. Vores medmennesker. Vi 
skal rumme dem, hjælpe dem og holde 
hånden under dem, siger Barbara. 

Nærhed og lokal handlekraft
Hvorfor støtter I Mission Øst?
- Det tiltaler os, at I er en lille organisa- 

tion. Det giver os en fornemmelse af 
nærhed. Dernæst at I er i lande som 
Syrien og Nordkorea. Disse lande er ikke 
Guds bedste børn – her er undertrykkel-
se og brud på menneskerettigheder, siger 
Steffen.

Barbara nikker og tilføjer: -Vi lægger 
særligt vægt på, at I arbejder gennem 
lokale repræsentanter. De lokale har god 
forståelse for de behov, der skal dækkes. 
Det giver en sikkerhed for bæredygtig-
hed i arbejdet, siger Barbara. 

Barbara og Steffen deltog i Mission 
Østs årsmøde i august 2022, hvor de 
som medlemmer har stemmeret og kan 
præge organisationens udvikling. Om 
parrets medlemskab siger Steffen: 

- Vi ønsker at vise vores opbakning til 
Mission Øst. Og så er vores medlemskab 
med til at sikre organisationens mulig-
heder for at søge finansiel støtte til de 
forskellige indsatser, slutter Steffen.

Af Karen Sophie Krag, kommunikationsmedarbejder

Derfor støtter vi...

        Vi er alle

hinandens næste

Mobilepay   
Indbetal 100 kr. til 804970.  
Husk at skrive dit navn i notefeltet.

Hjemmeside   
Gå ind på  
missioneast.org/medlemskab

Netbank   
Indbetal 100 kr. pr. person til  
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærk: Medlem

Bliv 2023 medlem

Det koster kun 100 kr. om året at være medlem 
af Mission Øst. Dit medlemskab kan betyde 
ekstra millioner til nødhjælp, udviklingshjælp  
og klimaindsatser i verdens brændpunkter.  
Det tæller nemlig med, når vi søger midler  
hos offentlige puljer og fonde. Din støtte  
og opbakning gør en verden til forskel. Er du i tvivl så kontakt os på 39 61 20 48  

eller admin@missioneast.org
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Dit bidrag går til udsatte og sårbare børn og familier. 
HUSK! Bidrag er fradragsberettiget op til 17.200 kr. i 2022. Angiv CPR. nr. for at få automatisk skattefradrag.

MOBILEPAY 
Støt via Mobile Pay på 
26437

NETBANK 
Overfør til reg. nr. 3170, 
kontonr. 0010918030

DANKORT 
Betal med dankort på 
missioneast.org/indsats

Ethvert beløb er kærkomment. VIGTIGT: Mærk dit bidrag “INDSATS”.

300 KR.

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

600 KR. 900 KR. Frivilligt beløb 

773 1566 773 1566

Krig og krise:

Lige nu har fordrevne og udsatte 
ekstra brug for din hjælp!
Krigen i Ukraine trækker dybe spor. Stadig flere familier har akut brug for hjælp,  
og hjælpen rækker ikke så langt, som den plejer. Det går især hårdt ud over børnene.  
Lige nu har ekstra mange sårbare børn og familier brug for varmt tøj, tæpper,  
brændsel, rent vand og fødevarepakker. Med din hjælp kan vi række ud til flere.

Hjælp sårbare børn og familier ramt af sult, krig og katastrofe. Send dit bidrag allerede i dag!


