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arbejdet på kristne værdier og hjælper men-

nesker i nød uanset race, religion og politisk 

ståsted. Mission Øst gennemfører projekter i 

Afghanistan, Armenien, Irak og Tadsjikistan. Vi 

samarbejder med lokale partnere i  Bulgarien, 

Nepal og Rumænien, og er involveret i en 

fælles hjælpeindsats for de overlevende 

efter fl odbølgen i Asien. Mission Øst mod-

tager økonomisk støtte fra blandt andre Det 

Danske Udenrigsministerium, EU og FN.
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I en række afghanske landsbyer 
er børnenes chance for at leve 
længere væsentligt forøget, efter 
at Mission Øst har givet adgang 
til rent vand og undervist kvin-
der i hygiejne. Det forebygger 
sygdomme som tyfus, kolera og 
diarré, der er medvirkende til, 
at hvert fjerdebarn i Afghani-
stan dør, før det fylder fem år. 
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Hvert fjerde barn i Afghanistan dør, før det fylder fem år. Det sker blandt 

andet på grund af vandbårne sygdomme som diarré, kolera og tyfus. 

Sygdomme, der kunne forhindres ved god hygiejne, rent vand og ordentlige 

sanitære forhold. Mission Øst underviser kvinder i hygiejne, og det giver 

gode resultater.

Faozia– et godt eksempel
I Afghanistan nyder kvinder i dag langt mere frihed end under det 

kvindeundertrykkende Taleban-regime. Vores afghanske medarbejder 

Faozia tager hver dag rundt i afsides landsbyer for at undervise kvinder i 

sundhed og ernæring. Hun er et forbillede for andre kvinder – og der tages 

godt i mod hende. Også af mændene, som hun har lært at dyrke hvede. 

Nepal – hverdag i en konfl ikt
Lige nu er konfl ikten mellem kongen og maoistiske rebeller i 

Nepal på sit højeste, siden den begyndte for ti år siden. Væb-

nede konfl ikter overalt i landet sætter sit præg på den fattige be-

folkning - også det børnehjem, som Mission Øst støtter. 

Hjælp - før katastrofen rammer
Oversvømmelser, jordskælv og andre naturkatastrofer rammer hvert år 

Tadsjikistan. I landsbyen Kaftarkhona har den forbipasserende fl od betydet 

død og ødelæggelse. Mission Øst hjælper med at forebygge katastrofen, før 

den rammer igen.

At hjælpe er blevet en livsstil
Den 55-årige agronom Bjarne Bech forlader familien i syv måneder for at 

hjælpe den fattige befolkning i Tadsjikistan med at udvikle et bedre landbrug.
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I alle de lande vi arbejder , ansæt-

ter vi lokale medarbejdere, der kan 

bære udviklingen videre i fremti-

den. Mennesker er den vigtigste 

ressource og sikrer, at vores hjælp 

i udviklingslandene nytter – også 

når Mission Øst forlader landet.

Under det frygtede Taleban-

styre i Afghanistan måtte kvinder 

hverken gå på arbejde eller i skole. 

I dag har mange kvinder - som 

du kan læse i artiklen om vores 

afghanske sundhedsmedarbej-

der Faozia - mere frihed. Faozia 

besøger hver dag fattige landsbyer 

for at undervise kvinder i sund-

hed og ernæring. Undervisning, 

som redder liv i de små landsbyer. 

Som man tydeligt fornemmer i 

historien, er hun et forbillede for 

de fattige kvinder. De får lyst til at 

lære og til at udvikle sig. Det po-

sitive er, at mændene også kan se, 

at hendes arbejde gør en forskel. 

De kan se, at kvinder har en vigtig 

rolle i at bringe Afghanistan ud 

af fattigdom. Faozia opnår noget, 

en vestlig medarbejder formentlig 

aldrig ville opnå i samme grad. 

Der er også en anden grund til, at 

vi ansætter folk som Faozia. Fao-

zia elsker sit land og vil ikke, som 

mange veluddannede afghanere, 

forlade landet for at få en bedre 

tilværelse i vesten. 

Ved at arbejde for Mission Øst op-

bygger hun viden og erfaring, som 

bliver i landet. Derfor arbejder vi 

også sammen med lokale partner-

organisationer. I Nepal arbejder vi 

sammen med organisationen NAS-

SO, som ledes 

af nepaleseren 

Ramesh Thapa. 

NASSO driver 

blandt andet et 

børnehjem. Vo-

res partnerskab 

med NASSO 

er baseret på 

fælles visioner, målsætninger og 

gensidige forpligtelser. Vi støtter 

NASSO med penge, men også med 

faglig bistand, ledelsesudvikling 

og økonomistyring. Pointen er, 

at man kan overføre uendelige 

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær, 
Mission Øst

mængder af ressourcer til et land 

uden, at det nødvendigvis nytter. 

Hvis ikke befolkningen kan tage 

udviklingen i egen hånd, har 

hjælpen ikke hjulpet. Det er klart, 

at ikke alle vores medarbejdere er 

lokale. Men når vi for eksempel 

sender danskere af sted, er det 

folk, der kan bibringe en særlig 

ekspertise – og som kan uddanne 

og vejlede den lokale befolkning. 

Som du kan læse i dette blad, 

sender vi Bjarne Bech, som er en 

erfaren agronom og har mange års 

erfaring med landsbrugsudvik-

ling, til Tadsjikistan. Som han selv 

siger: ”På sigt skal bønderne selv 

kunne bære udviklingen. Derfor 

er det bekræftende, når bønderne 

selv laver forsøg, der kan bringe 

dem fremad”. 

God læselyst

Kim Hartzner, 

Læge generalsekretær

Det er mennesker, der skaber udvikling

Pointen er, at man kan overføre uendelige 

mængder af ressourcer til et land uden at 

det nødvendigvis nytter. Hvis ikke befolk-

ningen kan tage udviklingen i egen hånd, 

har hjælpen ikke hjulpet. 

Mission Østs sundhedsteam i Afghanistan.

L E D E R
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Hvert fjerde barn i Afghanistan 

når aldrig at blive fem år. Over 

halvdelen af dødsfaldene skyldes 

vandbårne sygdomme som kolera 

og diarré, som kunne undgås. Mis-

sion Østs sundhedsundervisere 

redder med enkel undervisning liv. 

Da Mission Østs biler ankommer 

til landsbyen Nowroos Shaheed, 

tager landsbyens ældste og deres 

smilende børn imod. Dette er den 

anden dag, Mission Østs sund-

hedsundervisere besøger landsby-

en, og de bydes indenfor i Rahellas 

hjem.Indenfor i det beskedne 

lerstenshus strømmer kvinderne 

fra Nowroos Shaheed snart ind i 

et komfortabelt rum med tæpper 

og puder og beklædt med farverigt 

stof på væggene. 

Børnene dør

Rahella er ret usædvanlig i denne 

landsby med 54 familier. Hun blev 

gift som 18-årig, og 5 år senere har 

hun kun et barn, en lille datter. 

Kvinder i denne region er ofte gift 

allerede som 14-årige, og de fl este 

kvinder får mange børn. Én af de 

tilstedeværende har 10 børn. 

Men mange af dem dør ofte i en 

ung alder. Adskillige kvinder be-

retter, at de har haft dødsfald i de-

res familier på grund af vandbårne 

sygdomme som kolera og tyfus. 

Rahella nikker stille med sænket 

blik og siger, at hun også havde et 

barn, der døde af kolera. Hendes 

førstefødte søn.

Bilgis, en sundhedsunderviser, 

som har arbejdet for Mission Øst 

Plancher redder liv

Tekst og foto: 

Charisse Louw, frivillig for 
Mission Øst i Afghanistan

Undervisningen virker 

måske indlysende for 

danskere, men folk i 

denne landsby havde 

ingen latriner og brugte 

forurenet vand fra fl oder 

og grøfter, før Mission Øst 

forsynede beboerne med 

52 latriner og 2 brønde.Med plancher illustrerer 
Bilqis, en af Mission Østs 
sundhedsmedarbejdere, 

hygiejniske forholdsregler

Fakta

Afghanistan er et af de lande i 

verden, hvor den mindste andel 

af befolkningen har adgang til rent 

vand og sanitære forhold. 

Sammen med en række andre 

vilkår i Afghanistan er det skyld 

i, at hvert fjerde barn dør, inden 

det fylder fem år. 54 procent af 

dødsfaldene blandt børn under 5 

år skyldes sygdomme som tyfus 

og kolera, der opstår på grund af 

mangel på rent vand og dårlige 

sanitære forhold.

Afghanistan

KANDAHAR

KABUL

MAZAR-I-SHARIF

KUNDUZ

PAKISTAN

USBEKISTAN TADSJIKISTAN

FAIZABAD

TALOQAN
BAHARAK
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Kvinderne lytter og 
kigger opmærksomt, da 
Mission Østs sundheds-
medarbejder Mahbooba 
demonstrerer, hvordan 
man vasker hænder      
ordentligt med sæbe.
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En lille pige fra landsbyen 
holder Rahellas lille datter. 
Med adgang til rent vand 
og bedre sanitære og 
hygiejniske forhold er der 
bedre chance for, at hun 
får en sund start på livet.

i 3 år, skriver kvindernes navne 

ned, antallet af børn og deres 

respektive alder. Da registreringen 

er færdig, startes undervisningen 

af Mahbooba, en anden af Mission 

Østs sundhedsundervisere. Hun 

har alles fulde opmærksomhed, 

mens hun ved hjælp af farverige 

plancher illustrerer, hvordan man 

bruger toiletter korrekt, beskytter 

mad mod fl uer og snavs, hvordan 

man holder sit hjem rent, og at 

man kun bør anvende rent brønd-

vand.

Mission Øst leverer brønde

Undervisningen virker måske 

indlysende for danskere, men 

folk i denne landsby havde ingen 

latriner og brugte forurenet vand 

fra fl oder og grøfter, før Mission 

Øst forsynede beboerne med 52 

latriner og 2 brønde. Ikke langt fra 

dette rum kigger børn fra sikker 

afstand, mens to lokale arbejdere 

graver et dybt hul til deres brønd. 

Rahellas normalt meget højtide-

lige ansigtsudtryk lyser op. ”Alle i 

Nowroos Shaheed er meget glade 

for brøndene. Nu har vi rent drik-

kevand,” forklarer hun. Indenfor 

i Rahellas hjem ser kvinderne en 

demonstration af, hvordan man 

vasker hænder med sæbe. Før 

Mission Østs uddeling af sæbe 

vaskede børnene deres hænder og 

ansigt med forurenet vand én gang 

om dagen, lige efter de var vågnet. 

Nu lærer de at vaske med sæbe og 

vand fra brøn-

dene, efter de 

har anvendt de 

nyinstallerede 

latriner, og før 

de skal spise. 

De lærer også 

at blande en 

opløsning, der 

kan genoprette 

væskebalancen i kroppen under 

og efter diarré. Efter at undervis-

ningsplancherne er delt ud blandt 

kvinderne, starter en livlig diskus-

sion om undervisningen. 

Vilkårene bedre i dag

Den ældste kvinde til stede til-

skriver sin fremskredne alder sin 

høje hygiejnestandard. I Afgha-

nistan bliver kun få ældre end 43 

år. Selvom livet er meget hårdt for 

kvinderne, er vilkårene dog bedre 

end under Taleban-styret. Anessa, 

en kvinde på 28 år, som blev gift 

som 14-årig og har 7 børn, er ivrig 

efter at fortælle sin historie. 

”Under Talebanstyret var der 

kampe. Livet er bedre nu. Det er 

fredeligt for alle. Vi er glade her, 

fordi vi har jord, hvor vi kan dyrke 

mad.” Hendes datter, Gulshan, 

er 13 år og går i 3. klasse. Under 

Taleban var det forbudt for piger at 

gå i skole. Nu, stående i vinter-

solen i Rahellas køkkenhave, er 

Gulshan ivrig efter at vise, hvad 

hun har lært. ”Is it a dog?” spørger 

hun på engelsk og peger på Rahel-

las hund. Alle kvinderne bryder 

ud i latter. 

Indenfor i Rahellas hjem ser kvinderne 

en demonstration af, hvordan man vasker 

hænder med sæbe. Før Mission Østs 

uddeling af sæbe vaskede børnene deres 

hænder og ansigt med forurenet vand én 

gang om dagen, lige efter de var vågnet. 

Det gør Mission Øst

Mission Østs projekter i Takhar provinsen har 

ved udgangen af 2005 mundet ud i opførelse 

af 15 brønde, 8 vandforsyningssystemer, 1300 

latriner og sundhedsundervisning til 6100 men-

nesker i Chaal og Nehri Chaman distrikterne i 

det nordøstlige Afghanistan. 1575 kvinder, som 

har modtaget undervisning, vil modtage sund-

hedsudstyr, 75 lønnede arbejdere ansættes til 

opførelse af brønde, vandforsyningssystemer, 

udgravning og nedlægning af rør.

5

Rahella har i dag en lille 
datter. Hendes førstefødte, 

en søn, døde af kolera.  
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Sundhedsmedarbejder Faozia 
(til højre) tager rundt til fattige og 

afsides landsbyer for at under-
vise kvinder i sundhed og ernæring. 

Faozia lærer dem blandt andet, 
hvordan de kan gemme mad, så det 

kan holde sig igennem vinteren.

A F G H A N I S T A N6

Under Taleban-styret måtte 

afghanske kvinder hverken gå 

i skole eller på arbejde. I dag 

er Faozia, der arbejder for Mis-

sion Øst og har en uddannelse, 

et forbillede for de kvinder, hun 

underviser i sundhed og ernæ-

ring. Vi fulgte hende på arbejde.

”Jeg kan snakke med både mænd 

og kvinder – intet problem.”

Sådan lyder ordene fra Faozia Zia 

Baharistani. Hun er uddannet i lit-

teratur fra Kabul Universitet og er 

godt skåret for tungebåndet. Hun 

er én af tre kvinder i Mission Østs 

landbrugs- og sundhedsteam i 

Badakshan. Vi er taget med hende 

på arbejde i den ufremkommelige 

Badakhshan provins, hvor hun 

underviser kvinder i sundhed og 

ernæring. For 24 år siden blev 

hendes mor, 14-årige søster og 

12-årige bror dræbt under den 

sovjetiske invasion. På spørgs-

målet ”hvorfor”, trækker hun på 

skuldrene og siger: ”Min familie 

var veluddannet.”  Et særsyn i Af-

ghanistans provinser – i særdeles-

hed at kvinder er veluddannede. 

I dag tager hun rundt i de 

ufremkommelige provinser for at 

undervise kvinder. På hendes vej 

møder hun også mænd, og det er 

ikke noget problem. De er taknem-

melige for, at hun hjælper deres 

familier. 

Fattige områder

Faozia begiver sig hver dag ud 

på krævende ture i den bjergrige 

region. Badakhshan er en af de 

mest underudviklede provinser i 

Afghanistan. Fire års krig mellem 

Taleban og Nordalliancen betød, 

at den eneste adgangsvej til regio-

nen var lukket, og provinsen blev 

meget isoleret fra omverdenen.De 

fl este beboere er i dag i en tilstand 

af kronisk fødevaremangel, der 

er forstærket af de seneste tørker, 

Tekst og foto: 

Charisse Louw, frivillig for 
Mission Øst i Afghanistan

Landsbykvinderne og børnene stimler 

sammen om os i den iskolde luft. Højst 

usædvanligt for dette kønsopdelte 

samfund slutter nogle mænd sig også 

til. De griner af hendes vittigheder 

og ivrige gestikulationer. Mange af 

disse landmænd har lært forbedrede 

teknikker til at dyrke hvede af Faozia. 

Faozia - et godt eksempel
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oversvømmelser, uroligheder og 

manglende adgang til markeder.

Det gælder også landsbyen Onar 

i Shahada distriktet, som Mission 

Øst har givet fødevarehjælp. Et 

vand- og sanitetsprojekt er netop 

blevet gennemført, og mens mæn-

dene i Onar deltager i overdragel-

sesceremonien med Mission Østs 

repræsentanter, tager kvinderne 

varmt imod Faozia.

Kvinder  byder på måltid

Mehr Nisa, hendes mor og 3 børn 

stiller et festmåltid frem af suk-

kerovertrukne mandler, naan, et 

brød, som er en grundsten i kosten 

i Afghanistan, og grøn the til Fao-

zia. Mange af landsbyens kvinder 

samles rundt om sandalien, et lavt 

bord dækket af et stort tæppe, som 

holder på varmen fra de varme kul 

placeret i et hul under bordet.

Jorden uden for er dækket af 

sne og is. Børn klædt i farve rige 

halstørklæder og dekorerede hatte 

er barfodede, og deres hænder og 

fødder er sorte på grund af kulden. 

Landsbyboernes gæstfrihed værd-

sættes højt. Faozia ved godt, hvor 

lidt landsbyen har at dele ud af. 

”Jeg kommer her en gang om ugen. 

De kan godt lide mig og ønsker 

at følge mit eksempel. De bliver in-

spireret til at ændre deres levevis, 

at stræbe efter en uddannelse og 

forbedre deres sundhed.” 

Mariam er en kvinde, som smiler, 

selv når hun beskriver besvær-

lighederne med at sørge for seks 

børn, når der hverken er elektrici-

tet, adgang til lægehjælp eller sko-

ler. ”Jeg er meget glad for det rene 

drikkevand og såsæden. Jeg ser 

frem til at hjælpe Mission Øst med 

sundhedsprogrammet og køkken-

haverne i foråret,” siger hun.

Fire  barske måneder

Landsbyen Onar vil modtage latri-

ner og sundhedsundervisning, når 

det barske vejr aftager. Nu lytter 

Faozia til beboernes bekymrin-

ger. I de næste fi re måneder kan 

intet dyrkes, og befolkningen må 

overleve på tørrede grøntsager, 

ris, naan og the. Til foråret vil de 

plante 13 forskellige slags grønt-

sager i deres køkkenhaver med frø 

leveret af Mission Øst. 

Landsbykvinderne og børnene 

stimler sammen om os i den 

iskolde luft. Højst usædvanligt for 

dette kønsopdelte samfund slutter 

nogle mænd sig også til. De griner 

af Faozias vittigheder og ivrige 

gestikulationer. Mange af disse 

landmænd har lært forbedrede 

teknikker til at dyrke hvede af 

Faozia. ”Vi er alle afghanere. Nu 

ved de, at kvinder i Afghanistan 

kan arbejde, fordi jeg gør det,” 

siger hun stolt. 

Beboerne i Onar nikker samstem-

mende. Efter at have udvekslet 

kram med alle kvinderne begiver 

Faozia sig ned ad de smalle stier 

mellem husdyr, lerstensmure og 

store halmstakke. Solen er ved at 

gå ned, og Faozia har en lang tur 

foran sig til hendes hjem i byen 

Baharak. 

Det gør Mission Øst

I Baharak-distriktet blev 2000 

fattige kvinder fra 61 landsbyer 

hjulpet med at forbedre dyrk-

ning i deres køkkenhaver. De fi k 

undervisning samt 13 forskellige 

slags grøntsager, kunstgødning 

og haveredskaber. Alle, der har 

køkkenhaver, lærte at forlænge 

grøntsagernes holdbarhed. De 

fi k undervisning i at opbevare frø 

til næste sæson. 450 landmænd 

fi k hjælp til at dyrke vinterhvede. 

2052 familier fi k adgang til rent 

drikkevand. 564 mennesker blev 

trænet i at bygge latriner. 600 kar 

til opsamling af vand, 600 kar til 

vask af hænder og 3500 stykker 

sæbe blev delt ud.En lille pige holder en dåse med tørret 
tomatpulver fra familiens køkkenhave.

”Jeg kommer her en gang om ugen. De 

kan godt lide mig og ønsker at følge 

mit eksempel. De bliver inspireret til at 

ændre deres levevis, at stræbe efter en 

uddannelse og forbedre deres sundhed.” 

Faozia, Mission Østs sund-

hedsmedarbejder

Faozia - et godt eksempel
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Hverdag i en konfl ikt
Dag for dag intensiveres konfl ikten 

i det fattige Nepal, hvor kongen og 

maoisterne står over for hinanden i 

en voldelig konfl ikt, der har varet i 

ti år. I landområderne forsøger den 

fattige befolkning at få hverdagen 

til at hænge sammen trods vold, 

undertrykkelse og fattigdom. Kon-

fl ikten sætter sit præg på Mission 

Østs lokale partner i Nepal og det 

børnehjem, som Mission Øst støtter 

”Børnene er bange og bekym-

rede. Vi kan høre skyderier lige i 

nærheden, og for et par dage siden 

sprang to bomber og miner på den 

nærliggende hovedvej.” Over en 

skrattende telefon beretter lederen 

af Mission Østs samarbejdspartner 

NASSO, Ramesh Thapa, om stem-

ningen på børnehjemmet Eternity 

i det vestlige Nepal lige nu. I de 

seneste uger er konfl ikten blevet 

voldsomt optrappet, og over alt i 

landet er der dagligt kampe mel-

lem de nationale militærstyrker og 

rebellerne. Det går hårdt ud over 

civilbefolkningen. Nogle af dem, 

der har betalt en høj pris, er bør-

nene og de ansatte på børnehjem-

met ’Eternity’, som Mission Øst 

støtter gennem NASSO. Flere af 

børnene er havnet på børnehjem-

met, fordi forældrene har mistet li-

vet i konfl ikten. Det gælder blandt 

andre søstrene Susma og Susmita 

på 6 og 8 år, hvis forældre blev 

henrettet af hæren, fordi maoi-

stiske oprørere havde truet sig til 

mad og husly i hjemmet.

 Konfl ikten tæt på børnehjem

På børnehjemmet, som NASSO 

driver, er konfl ikten særligt i løbet 

af det seneste år kommet tæt på. 

Fakta om Nepal
Et af verdens fattigste lande.

Maoisternes oprør har kostet 

12.500 mennesker livet. Tusinder 

er drevet på fl ugt i landområderne.

Ifølge den før internationale 

arbejderorganisation, ILO, vil ti til 

femten tusinde nepalesere blive 

fordrevet fra deres hjem alene i år. 

Og ifølge Amnesty International 

er 400 børn til dato blevet ofre 

for den væbnede konfl ikt – et tal 

der formentligt er endnu højere, 

hvis informationerne fra alle 

provinserne medregnes. 

Ikke langt fra børnehjemmet er der 

nationale militærstyrker, og Ramesh 

Thapa beretter, at man på børne-

hjemmet ofte kan høre, når det kom-

mer til væbnede sammenstød. 

Af Morten Østervang, 
journalist i Mission Øst

Fotos: Mission Øst
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Konfl ikten er rykket tæt på bør-
nehjemmet Eternity. Man kan 
jævnligt høre skyderier mellem 
militæret og rebellerne, og man 
kan høre bomber eksplodere. 

Siden februar sidste år er sam-

menstødene mellem det nationale 

militær og de maoistiske oprørere 

spidset til og blevet mere voldelige 

end nogensinde. Og inden for de 

seneste uger er konfl ikten blevet 

yderligere optrappet. Ikke langt 

fra børnehjemmet er der nationale 

militærstyrker, og Ramesh Thapa 

beretter, at man på børnehjemmet 

ofte kan høre, når det kommer til 

væbnede sammenstød. 

Ramesh Thapa er inden for i sit 

hjem, da vi snakker med ham. Efter 

den seneste optrapning af den lang-

varige konfl ikt i Nepal og de daglige 

væbnede konfrontationer mellem 

de nationale styrker, der er styret af Fakta om konfl ikten
Maoisterne har siden 1996 

kæmpet et væbnet oprør imod 

regeringen. I oktober 2002 var 

situationen så ophedet, at den 

nepalesiske kong Gyanendra 

afsatte regeringen og selv overtog 

magten. 

Målet var ifølge kongen at 

genetablere fred og stabilitet, 

hvorefter der kunne afholdes valg. 

Valget blev bare aldrig til noget. I 

stedet indsatte kongen i juni 2004 

igen den tidligere premierminister 

Sher Bahadur Deuba, men allerede 

i februar måned i år generobrede 

kongen magten ved et statskup. 

I år er stridighederne blevet 

yderligere optrappet.

kongen, og de maoistiske rebeller, 

har kongen indført udgangsforbud 

om aftenen. Telefonlinjer er luk-

kede. Overalt er der soldater, der 

tjekker befolkningen. Og folk kan 

ikke arbejde. Det gør livet endnu 

hårdere for den fattige befolkning. 

Svært at rejse

Mens Ramesh Thapa bor i et om-

råde, der er domineret af kongens 

styrker, ligger børnehjemmet i et 

område, der er styret af maoister-

ne. At komme til og fra børne-

hjemmet er en styrkeprøve.”Det 

er farligt at rejse. Der er kampe 

i nærheden, miner på vejene og 

jeg bliver stoppet undervejs og 

udspurgt, både af militæret og 

rebellerne. Alle er meget bange for, 

hvad der vil ske fremover”.

Børnehjemmet ligger i den vestlige 

del af landet, hvor maoisterne har 

et stærkt fodfæste. Det betyder, 

at maoisterne jævnligt afl ægger 

hjemmet inspektionsbesøg, hvor 

der bliver ’rådgivet’ om børneop-

dragelse og undervisning. I foråret 

var det ligefrem nødvendigt at 

indgå i forhandlinger med maoi-

sterne for at undgå, at nogle af de 

ældste børn blev ført bort til lejre, 

hvor de bliver udsat for ’genuddan-

nelse’ og introduktion til maoi-

stisk ideologi. 

Nepal  - det eneste hinduistiske kongedømme i verden 
– er et smukt land. Men også et af verdens fattigste.  

Telefonlinjer er lukkede. Overalt 

er der soldater, der tjekker 

befolkningen. Og folk kan ikke 

arbejde. Det gør livet endnu hår-

dere for den fattige befolkning.
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Floden ser tilforladelig ud. Men ved kraftig regn eller når sneen smelter, går fl oden over sine breder.

Hjælp - før katastrofen rammer 
Hundredvis af oversvømmelser, 

jordskælv og andre naturkatastro-

fer rammer hvert år Tadsjikistan. 

I landsbyen Kaftarkhona har 

den forbipasserende fl od bety-

det død og ødelæggelse for den 

fattige befolkning. Mission Øst 

hjælper med at forebygge kata-

strofen, før den rammer igen. 

Natten mellem den 5. og 6. maj 

1992 huskes stadig tydeligt i den 

lille tadsjikiske landsby Kaf-

tarkhona. En af indbyggerne, 

Nosirov Mamadsharif, var på 

vagt, da han ved midnat opda-

gede, at vandet i fl oden Yokhsu, 

Af Andrea Massini, 
programleder i Tadsjikistan

Fotos: Andrea Massini 

der i de seneste år oftere og oftere 

har oversvømmet byen, hurtigt 

begyndte at gå over sine breder. 

300 meter af det dige, der skulle 

beskytte byen, er blevet ødelagt 

ved en tidligere oversvømmelse. 

Og den eneste måde, byens ind-

byggere kan beskytte sig selv og 

deres ejendele mod fl oden på, 

er ved, at mændene skiftes til at 

holde øje med fl odens breder i de 

kolde nætter. På den måde kan de 

i det mindste sørge for, at men-

nesker og nogle af byens ejendele 

reddes, hvis katastrofen rammer. 

Efter Sovjetunionens sammenbrud 

har de lokale myndigheder i byen 

ikke haft ressourcer til at vedlige-

holde diget eller have et beredskab 

i tilfælde af oversvømmelser. 

Vandet kom hurtigt

Denne nat kom vandet hurtigere, 

end de havde regnet med. Nosi-

rov Mamadsharif fi k omgående 

landsbyen alarmeret. Alligevel 

nåede tolv af byens familier kun 

lige at redde sig væk med det tøj, 

de havde på kroppen og måtte 

efterlade deres værdier og husdyr. 

Byens øvrige 66 familier nåede at 

redde deres værdier i sikkerhed.

Den eneste redning var en nærlig-

gende bakketop. Her tilbragte 

familierne dagevis i en kamp mel-

lem liv og død og i silende regn. 

Den smule mad, som nogle af 

familierne havde nået at tage med, 

blev delt imellem alle så godt som 

muligt for, at de kunne overleve. 

Kulde og regn 

Da de nogle dage senere vendte 

tilbage til landsbyen, fandt de ly i 

landsbyskolen. De kolde klas-

seværelser var det eneste sted, de 

kunne opholde sig, og som ikke 

var ødelagt. Her blev de mange 

mennesker stuvet ind og tilbragte 

Den eneste redning var en nærliggende bakketop. Her ilbragte 

familierne dagevis i en kamp mellem liv og død og i silende 

regn. Den smule mad, som nogle af familierne havde nået at 

tage med, blev delt imellem alle så godt som muligt for, at de 

kunne overleve. 



11

Naturkatastrofer rammer hårdt

Situationen for indbyggerne i 

Kafkhartona er desværre ikke 

enestående. Tadsjikistan ram-

mes hvert år af hundredvis af 

naturkatastrofer 

som jordskred, 

jordskælv og 

oversvømmelser. 

Ikke alene har ka-

tastroferne store 

menneskelige 

omkostninger. De 

sætter også udviklingen i landet, 

som er den fattigste af de tidligere 

sovjetstater, tilbage og ødelægger 

det lokale landbrug – deres eneste 

adgang til mad. Årlige tilbageven-

dende oversvømmelser har gjort 

situationen værre år for år. Befolk-

ningen er fanget i en ond spiral: 

De er for fattige til at beskytte sig 

mod katastroferne, men når kata-

strofen rammer, bliver de endnu 

fattigere.

Hjælp - før katastrofen rammer 

nogle dage, der for de fl este står 

tilbage som et mareridt. En af 

kvinderne i byen, Saidiva Mahtov-

bi, mistede sit spædbarn. Dårlige 

sanitære og hygiejniske forhold, 

det kolde vejr 

og mangel på 

mad var for 

meget. En 90-

årig kvinde lå 

syg i sin seng, 

da oversvøm-

melsen ramte 

landsbyen. 

Hendes familie bar hende i et 

tæppe til et sikkert sted, men 

hun kunne ikke klare de mange 

forandringer og blev dårligere dag 

for dag. 

Da familierne endelig vendte 

tilbage til deres hjem i slutningen 

af juni 1992, kunne de knap nok 

genkende deres huse. Det var ikke 

kun det meget vand, som havde 

skadet husene. Tyve havde udnyt-

tet chancen til at stjæle vinduer, 

døre, tæpper og andre ting, som de 

kunne sælge.

40- årige Saidiva 
Mahtovbi mistede 
sit spædbarn ved en 
oversvømmelse, der 
ødelagde hele byen 
i 1992. Her er hun 
sammen med sine fi re 
børn og barnebarn. 

Befolkningen er fanget i en ond 

spiral: De er for fattige til at 

beskytte sig mod katastroferne, 

men når katastrofen rammer, 

bliver de endnu fattigere.

Det gør Mission Øst 

Mission Øst genopbygger di-

ger og hjælper befolkningen 

med at skabe beredskab

I Yokhsu fl oddalen i det sydlige 

Tadsjikistan har oversvømmelser 

gennem de seneste 13 år påvirket 

mere end 2.935 hjem. I alt har 

1.370 hjem og 1.554 hektarer land 

været direkte udsat for skader fra 

oversvømmelserne. 

I landsbyen Kafkartona hjælper 

Mission Øst sammen med EU’s 

afdeling for humanitær bistand 

(ECHO) med at forebygge over-

svømmelser ved at genopbygge by-

ens dige. Mission Øst er desuden 

med til at forbedre den fysiske 

beskyttelse mod fl oden i en række 

andre landsbyer langs fl oden. Det 

sker ved at udføre forebyggende 

arbejde på infrastruktur som diger 

omkring fl odbredderne og ved at 

træne 19 lokalsamfund til at ved-

ligeholde dem. Lokalsamfundene 

forhindrer desuden oversvømmel-

ser ved at plante træer og buske.

Samtidig gør Mission Øst byens 

indbyggere og myndigheder i 

stand til at reagere optimalt, når 

katastrofen rammer. I hele Yokh-

su-dalen har Mission Øst styrket 

de lokale samfunds og myndighe-

ders parathed over for katastrofer. 

Der er skabt udrykningsenheder 

i 19 landsbyer, og der er udført 

workshops i landsbyerne for at ud-

arbejde nødplaner. Mission Øst er 

desuden ved at etablere et tidligt 

advarselssystem og reparere den 

hydrometerologiske målingsstati-

on, der angiver fl odens vandstand. 
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At hjælpe er blevet en livsstil
Forrige år var agronom Bjarne 

Bech i Tadsjikistan for Mission 

Øst. Nu forlader han igen fami-

lien i syv måneder for at hjælpe 

den fattige befolkning med at 

udvikle et bedre landbrug. At 

drage til nogle af verdens fattigste 

lande for at hjælpe er en livsstil. 

”Der er sådan set nok at tage fat 

på derude”, svarer 55-årige Bjarne 

Bech tørt på spørgsmålet om, hvad 

der får ham til at forlade hjemmet i 

den lille by Jystrup uden for Ring-

sted, hvor han bor sammen med 

hustruen Lisbeth og det ene af 

hans to voksne børn, Leif, der for 

tiden bor hjemme. Ilden knitrer 

sagte i brændeovnen, da vi besøger 

ham. Det ludfattige Tadsjikistan, 

hvor han skal tilbringe de næste 

syv måneder, er en stærk kontrast 

til den hjemlige danske hygge i 

parcelhuset. 

Om få dage drager han til det syd-

lige Tadsjikistan tæt på grænsen 

til Afghanistan. Det bliver ikke et 

liv i sus og dus. Mere end 80 pro-

cent af befolkningen lever under 

den nationale fattigdomsgrænse, 

og ifølge Verdensbanken er Tadsji-

kistan den fattigste af de tidligere 

sovjetrepublikker. I kufferten, som 

han er ved at pakke, ligger der en 

pandelampe, fordi strømmen er 

ustabil. Ørepropper fordi dyrene 

har det med at stå tidligt op der, 

hvor han skal bo. En vinterjakke, 

som han har på, når han arbejder 

på kontoret, fordi temperaturen 

som regel er den samme som uden 

for. Og musik og bøger til de lange 

aftener alene på værelset. Bjarne 

kender forholdene i Tadsjikistan. 

Sidste år var han der for Mission 

Øst i fem måneder. Og nu tager 

han tilbage. 

”Man kan godt sige, at det er 

blevet en livsstil,” forklarer Bjarne. 

Han lægger dog ikke skjul på, at 

det bliver hårdt at undvære fami-

lien i syv måneder. 

Udvikling er blevet livsstil

At hjælpe og skabe udvikling i 

nogle af verdens fattigste lande 

har været Bjarnes liv i tyve år. Det 

startede, da han og konen Lisbeth 

tog til Zambia for Mellemfolke-

ligt Samvirke i 1984. Hun som 

lærer, mens Bjarne, der havde eget 

Af Morten Østervang, 
journalist i Mission Øst

Fotos: Morten Østervang 
og Rikke Dyrberg
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landbrug i Danmark, hjalp med at 

udvikle landbrug. Rejsen blev et 

vendepunkt, der, ud over Zambia, 

har bragt Bjarne til Zimbabwe og 

Afghanistan under det frygtede 

Taleban-styre. Og nu tager han 

igen til Tadsjikistan som agronom. 

Ind imellem udlandsopholdene 

har Bjarne taget en uddannelse i 

international udvikling og er ble-

vet agronom ved Landbohøjskolen. 

Fastholdt i fattigdom

Agronomer er der god brug for i 

Tadsjikistan. Mens staten under 

kommunismen sørgede for sociale 

ydelser til borgerne og drev land-

brugene, er den fattige stat i dag 

ikke i stand til at hjælpe borgerne. 

Mission Øst hjælper derfor bønder 

og familier med små jordlodder 

med såsæd og gødning og under-

viser dem i at dyrke landbrug. 

”Under Sovjetstyret arbejdede de 

tadsjikiske landmænd på storbrug, 

hvor alt var mekaniseret, og hvor 

arbejdsledere gav dem ordrer til 

at gøre dit og dat. I dag er de på 

bar bund og har brug for træning. 

Jeg skal primært vejlede bønderne 

i, hvordan de dyrker deres jord. 

Vi afholder workshops, hvor vi 

træner landmændene, og hvor 

de deler deres gode idéer med os 

og med hinanden,” fastslår han.

Særligt opmuntrende er det, når 

han møder driftige landmænd, 

Blå bog

Bjarne Bech er 55 år, uddannet 

agronom og landmand. Han havde 

i otte år eget landbrug, inden han 

blev ”grebet” af hjælpearbejde. 

Han har været i Afghanistan, 

Pakistan, Zimbabwe, Zambia og 

Tadsjikistan. Han er gift med 

Lisbeth, der er lærer. Sammen har 

de to voksne børn. 

Det er anden gang, Bjarne Bech er i Tadsjikistan for Mission Øst. 
Her er han på vej ud til en mark sammen med en lokal bonde.

Bjarne Bech udskifter den hjem-
lige hygge med syv måneder under 
væsentligt mere primitive forhold. 
Siden han var af sted sidste år har 
han lært en smule russisk.

der selv eksperimenterer og tester 

forskellige afgrøder. ”På sigt skal 

de selv kunne bære udviklingen 

videre. Derfor er det bekræftende, 

når bønder selv laver forsøg, som 

kan bringe dem fremad”.

Træning er vejen frem

At skabe fremgang i en tidligere 

sovjetstat er ikke en dans på roser. 

Jordlodder går ofte til dem med 

forbindelserne i orden, og det er 

svært for fattige familier at låne 

penge til at komme i gang, forkla-

rer Bjarne Bech. 

”Det mest frustrerende er, at der er 

nogle politiske ting, der er meget 

svære at ændre. Men vi forsøger at 

gøre folk opmærksomme på deres 

rettigheder,” fortæller Bjarne Bech. 

Der er mange 

projekter at 

tage fat på, når 

Bjarne kommer 

til Tadsjiki-

stan. Selvom 

det er lang tid 

at være væk 

fra familien, er 

der også fordele ved at være væk i 

længere tid. 

”Så kan du bedre engagere dig i lo-

kalmiljøet og være med til møder i 

byen”, forklarer Bjarne. Og heldig-

vis er der ikke så lang tid endda til 

gensynet med familien. Lisbeth og 

sønnen Leif har besluttet at tage 

turen til Tadsjikistan i påsken. 

Fakta om Tadsjikistan 

Tadsjikistan er det fattigste land blandt de tidligere sovjetstater. 

Efter uafhængigheden rystede en borgerkrig landet. Tusindvis af 

mennesker døde og fl ere hundredetusinde måtte fl ygte fra deres 

hjem. Økonomien og infrastrukturen var brudt sammen efter kri-

gen, der sluttede i 2000. I 2000-2001 satte tørke yderligere pres 

på landets landbrug og fødevaresituation. 

”På sigt skal de selv kunne bære 

udviklingen videre. Derfor er det 

bekræftende, når bønder selv laver 

forsøg, som kan bringe dem fremad”.

Bjarne Bech, agronom og ud-

sendt for Mission Øst
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Sundheds- og fødevarepro-

blemerne har, siden Tale-

ban-styret faldt i 2001, været 

alvorlig for hundredetusinder 

af mennesker i det nordøst-

lige Afghanistan. Mission 

Øst har som en af få hjælpe-

organisationer bidraget til at 

forbedre levevilkårene i dette 

område. Det arbejde bliver nu 

styrket markant. Med støtte 

fra Danida sætter Mission 

Øst ind med et omfattende 

program, der skal forbedre 

fødevare- og sundhedsforhol-

dene i provinserne Takhar og 

Badakhshan. Samtidig skal 

projekterne skabe mulighe-

der for, at befolkningen kan 

skabe bæredygtige indtægter 

gennem fødevareproduktion i 

husholdningerne.

Læs mere på www.miseast.org

Nyt Mission Øst-program skal 

forbedre børnenes vilkår i 

sundhedssystemet og ændre ar-

meniernes syn på handicappede 

og deres rettigheder

I mange tilfælde holdes børnene 

skjult i hjemmet, og mange får 

ikke den lægelige behandling, 

som kunne give dem et liv med 

udviklingsmuligheder, skoleud-

dannelse og aktiviteter sammen 

med andre børn. 

Mission Østs program skal for-

bedre vilkårene for handicappe-

de børn i Armavir-regionen og 

ændre det armenske samfunds 

syn på handicappede og deres 

rettigheder. 

Læs mere på www.miseast.org

2005 blev et år med mange nye 

begivenheder i Mission Øst. 

Mission Øst har i 2005 hjulpet 

250.000 nødlidende mennesker. 

Den 30. april kan du høre mere 

om Mission Østs arbejde og 

hvilke planer vi har for frem-

tiden

Mission Østs årsmøde er din 

chance for at møde andre give-

re, høre om året, der er gået og 

hvordan Mission Øst har hjul-

pet nogle af verdens fattigste. 

Det er en god chance til at få et 

mere indgående kendskab til, 

hvordan dine penge bruges på 

at hjælpe de fattigste og møde 

de mennesker, der arbejder i 

Mission Øst. Vi håber derfor, at 

du vil gribe chancen og deltage. 

Vi ses den 21. maj kl. 13 i 

Karslunde Strandkirke

Karslunde Mosevej 3

2690 Karlslunde

Der afholdes gudstjeneste kl. 

10.30, som du også er meget 

velkommen til at deltage i. 

Bedre vilkår for handicappede 
børn i Armenien

Mission Øst styrker indsatsen i 
Afghanistan 

Invitation til årsmøde i Mission Øst
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Sådan støtter du Mission Øst
For hver krone, du giver til 

Mission Øst, går 86 øre til at 

hjælpe fattige mennesker. Du 

kan støtte Mission Østs hjæl-

pearbejde på fl ere måder. 

Brug netbank

Hvis du har netbank på din 

computer, er det eneste, du skal 

have ved hånden, disse numre. 

Vores registreringsnummer er 

31 70 og vores konto nummer 

er 31 73 08 90 07. 

Du kan også give en gave til 

 Mission Øst på  www.miseast.org.

Brug BS

Tænk langsigtet og brug BS 

(betalingsservice). Ved at støtte 

Mission Øst med et fast beløb 

hver måned, hvert kvartal, 

hvert halve eller hele år gør du 

det lettere for os at planlægge 

vores hjælpearbejde fremover. 

BS er en billig og enkel løsning 

- både for dig og for Mission Øst.

Brug girokort

Du kan også støtte Mission Øst 

ved at give en gave på girokortet 

på bagsiden af bladet. 

Arv og testamente

For mange mennesker er det 

rart at vide, at deres virke 

rækker længere end deres 

egen levetid. Derfor vælger de 

at testamentere en pengegave 

til et godt formål. En gave har 

fremtiden i sig, fordi den giver 

Mission Øst mulighed for at 

hjælpe mennesker i nød – i dag 

og i morgen. 

Afghansk regering på besøg i Danmark

1515

Udviklingen går i den rigtige 

retning i Afghanistan. Sådan 

lød budskabet fra Mission Østs 

generalsekretær Kim Hartzner, da 

han i slutningen af januar talte for 

en række afghanske ministre, der 

var på offi cielt besøg i Danmark. 

”Det er utrolig glædeligt, at 

Afghanistans præsident Hamid 

Karzai og andre repræsentan-

ter for den første demokratisk 

valgte regering er på besøg i 

Danmark. Det er et tegn på, at 

tingene bevæger sig i den rig-

tige retning, og at Afghanistan 

er på vej til at blive fuldgyldigt 

medlem af det internationale 

samfund.” 

Sådan lød det positive budskab 

fra Mission Østs generalse-

kretær Kim Hartzner, da han 

holdte tale for repræsentanter 

fra den afghanske regering, der 

sammen med landets præsident 

var på offi cielt besøg i Danmark 

i slutningen af januar. 

Ved den lejlighed fi k Mis-

sion Øst som eneste danske 

hjælpeorganisation mulighed 

for at redegøre for, hvordan 

organisationen ser udviklingen 

i Afghanistan. Det skete, da 

Mission Øst sammen med re-

præsentanter for en lang række 

organisationer, der laver nød-

hjælps- og udviklingsarbejde 

i Afghanistan, var inviteret til 

offi ciel middag med den danske 

udviklingsminister Ulla Tørnæs 

og de afghanske ministre. 

Mulighedernes vindue

Netop nu er der gode mulighe-

der for udvikling i Afghanistan, 

sagde Kim Hartzner: 

”Heldigvis bevæger tingene sig 

i den rigtige retning – om end 

der fra tid til anden sker tilba-

geslag. Netop nu har vi chancen 

for at opbygge et stærkt, uaf-

hængigt og demokratisk Afgha-

nistan, som vil være i stand til 

at tilbyde sikkerhed og velstand 

til den hårdt prøvede afghanske 

befolkning.” 

Mission Østs generalsekretær 
Kim Hartzner ses her sammen 
med Afghanistans udenrigs-
minister Abdullah Abdullah 
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BS-tilmeldingsblanket

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut 

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Støtte til   Mission Øst eller   Land, angiv venligst hvilket    

  Ønsker ikke takkebrev

Dato
  
Underskrift

Beløb

  100 kr.   300 kr. 

  600 kr.    

 Andet beløb  kr.

Overførsel hver  

  måned   kvartal 

  halve år   år 

Fra dato 

Udfyld kuponen og send den 

i en lukkert kuvert til: 
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I Afghanistan dør hvert fjerde barn, 
inden det fylder fem år.

Dårlig hygiejne, beskidt vand 

og mangel på sanitære forhold 

tager livet af Afghanistans 

børn. Det er basale ting, som 

redder børn fra at dø af dysen-

teri, kolera og tyfus. 

Mission Øst hjælper afghanere 

i de fattigste egne til rent drik-

kevand, latriner og viden om 

hygiejne. Det redder børneliv. 

Hjælp os til at hjælpe Afghani-

stans børn.

Giv et bidrag til Mission Øst.

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Overførsel fra kontonummer

Kroner

. .

Øre

DagDag MånedMåned ÅrÅr Sæt XSæt X

Betales nu

. . ,

Øre

Til maskinel afl æsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående feltTil maskinel afl æsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
,

Til maskinel afl æsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
,

Til maskinel afl æsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående feltTil maskinel afl æsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående feltTil maskinel afl æsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S 2004-11 BG 1097-23820 4030S 2004-11 BG 1097-23820 

Gebyr for indbetaling betales kontantGebyr for indbetaling betales kontant

78

Betalingsdato eller

+7731566<

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank 
modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus 
med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

GIROINDBETALING KVITTERING

MØ-MAG 0602

MAGASINPOST ID 12796
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Bedre vilkår for Afghanistans børn
 Hvor behovet er størst
 Land
Ønsker ikke takkebrev

773 1566
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566


