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Under borgerkrigen i tadsji-
kistan satte Mission øst ind 
med massiv fødevarehjælp. 
tadsjikistan var brudt sam-
men. Al produktion var gået i 
stå, og folk manglede mad.
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Indhold
Den blodige historie i øst

Årtier under sovjetisk styre har efterladt millioner af mennesker i fat-

tigdom. Endnu mere tragiske konsekvenser har de konflikter, der fulgte i 

flere eks-sovjetiske republikker haft. Friheden blev mange steder erstat-

tet af borgerkrige, og det har efterladt millioner af civile i nød. I dette 

blad kigger vi tilbage på historien i nogle af de – ofte oversete – lande, 

som har været ramt af sovjetunionens tragiske efterspil. Vi kigger tilbage 

på Mission østs første store nødhjælpsindsatser, og hvordan Mission 

øst i dag stadig hjælper landene med at bekæmpe arven fra fortiden. 

Armenien: Hjælp til et overset folk i nød
I Armenien efterlod krigen 

mod nabostaten Aser-

bajdsjan armenierne i en 

katastrofal humanitær 

situation. Vi beretter om 

Mission østs første store 

nødhjælpsindsats og om 

hvordan Mission øst i 

dag hjælper med at give 

handicappede et bedre liv. 

tema tadsjikistan: Kun et kort øjeblik
tadsjikistan er et af de 

fattigste eks-sovjetiske 

lande. En blodig borgerkrig 

efterlod befolkningen i dyb 

nød. Inden borgerkrigen i 

1997 sluttede, etablerede 

Mission øst sig i landet og 

lavede store fødevareud-

delinger. Det kan du læse om i en personlig beretning fra en vores tidligere 

medarbejdere, der husker tilbage på en turbulent tid. I dag hjælper Mission 

øst stadig en lang række landsbyer med at få et bedre liv – i frihed. Vi 

hjælper befolkningen, der altid har været styret oven fra under kommu-

nismen, med at tage lokale beslutninger, der skal forbedre levevilkårene.  

Afghanistan
2001 markerede enden 

på årtier med krige. En 

blodig sovjetisk invasion 

kostede en million men-

nesker livet og krigen mel-

lem den nordlige alliance 

og taleban har også sat 

sine spor. I dag drøm-

mer de civile afghanere 

om et fredeligt liv og om at bryde ud af fattigdommen. 

 Afghanistan er i dag verdens sjette fattigste land.

Deltag i Mission østs årsmøde
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I 1992 hvilede verdens øjne på den 

frygtelige tragedie, der udspillede 

sig på Balkan, hvor flere hundrede 

tusinde mennesker mistede livet. 

Hvad færre dengang vidste, var, 

at der samtidig udspillede sig en 

humanitær katastrofe i det lille 

kaukasiske land Armenien.

Flere tusinde mennesker i den 

lille armenske enklave Nagorno 

Karabakh i nabolandet Aserbajds-

jan blev drevet på flugt, og en ud-

mattende krig mellem de to lande 

efterlod Armenien brudt sammen 

socialt og økonomisk med flere 

hundrede tusinde flygtninge. 

Det forekom, at folk slog hinanden 

ihjel uden for bagerforretningerne 

i Jerevan. Sygehuse havde hverken 

varmt vand, elektricitet eller 

tilstrækkeligt med medicin. Byens 

kloaksystem var brudt sammen, 

og epidemier af leverbetændelse 

og tyfus gjorde deres indhug i 

befolkningen. Men som nogen lidt 

kynisk har sagt, kan det interna-

tionale samfund ikke kapere mere 

end en katastrofe ad gangen. 

Mission Øst reagerede derimod. 

Vi var dengang kun i vores vorden 

– men ved at mobilisere frivil-

lige og indsamle penge formåede 

Mission Øst at afhjælpe en stor del 

af befolkningens lidelser med fø-

devarer, medicin og et bedre sund-

hedssystem. Det blev begyndelsen 

til en langvarig indsats i landet. 

Senere, da situationen var stabil, 

begyndte vi at hjælpe de svageste i 

en langsigtet udviklingsindsats.

Netop den model er blevet kende-

tegnende for Mission Øst: Vi hjæl-

per udsatte mennesker i nogle af 

de mest oversete og konfliktramte 

områder i Østeuropa og Asien. 

Fælles for vores indsatser er, at vi 

har reageret på nød og elendighed. 

Men at vi bagefter er blevet for 

at sikre en langsigtet forbedring. 

Vi reagerede, da befolkningen i 

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær,  
Mission øst

Tadsjikistan blev efterladt i fattig-

dom, da flere års borgerkrig slut-

tede. Og i Afghanistan, som efter 

årtiers undertrykkelse og krige er 

verdens sjette fattigste land. Alle 

steder er vi blevet efter den første 

og umiddelbare hjælp for at gøre 

op med de årsager til fattigdom, 

der præger samfundene. 

I dette blad kigger vi tilbage på 

hvad det er for en historie, som 

landene vi arbejder i, har med sig. 

Det er fælles for de lande, Mission 

Øst arbejder i, at civilbefolkningen 

kæmper for at smide årtiers hi-

storie med undertrykkelse og nød 

bag sig og leve et normalt liv. Mis-

sion Øst har i de fleste lande været 

med lige fra den første nødhjælp 

og til at støtte håbet om et bedre 

liv med indflydelse på sit eget liv. 

Kim Hartzner,  

Læge, generalsekretær

Hjælp til frihed

l e d e r



a r m e n i e n44

Foto: Jan Jørgensen



5

Hjælp til et overset 
folk i nød
I starten af 90’erne led arme-

nierne under en humanitær 

katastrofe. Det var Mission Østs 

første store nødhjælpsindsats 

I 1988 havde Armenien mistet 

25.000 indbyggere i et jordskælv, 

og de følgende år blev flere hun-

drede armeniere myrdet under 

etniske udrensninger i nabolandet 

Aserbajdsjan. I begyndelsen af 

1990erne var 225.000 armeniere 

flygtninge i deres eget land. De 

blev enten deporteret af aserbajd-

sjanerne eller var selv flygtet fra 

krigens rædsler.

Den humanitære situation var 

katastrofal. I hovedstaden Jerevans 

butikker var hylderne tomme. Sy-

gehuse havde hverken varmt vand, 

elektricitet eller tilstrækkeligt 

medicin. Byens kloaksystem var 

brudt sammen, og med sommerens 

varme kom epidemier af leverbe-

tændelse og tyfus. Med et stærkt 

ønske om at bidrage til at stoppe 

lidelserne i Armenien begyndte vi 

at planlægge nødhjælpsindsatser.

Opbyggede sygehus

Det startede i oktober 1992. Mis-

sion Øst fløj et russisk fly med 

hospitalsudstyr til Armenien. 

Udstyret indgik som substansen i 

et sygehus, der behandlede ofre for 

krigen mellem Armenien og Aser-

bajdsjan. Herefter gik det hurtigt. 

I foråret 1993 sendte Mission Øst 17 

containere med hospi-

talsudstyr, medicin og 

fødevarer til Armenien 

med skib. Og den 16. 

januar 1994 afgik det 

første af fire store rus-

siske transportfly fra 

Flyvestation Værløse. 

Mission Østs hidtil stør-

ste enkeltoperation var 

begyndt: Vinterhjælpen 

til det sydøstlige Armenien. 120 

tons fødevarer, medicin og hospi-

talsudstyr skulle nu fordeles.

Kulden, sneen, nedslidte lastbiler 

og ineffektive embedsmænd bidrog 

til at gøre turen til en oplevelse. Et 

Mission Øst-team på syv personer 

samt tre befalingsmænd fra Civil-

forsvaret overvågede, at nødhjæl-

pen nåede frem til dem, den var 

bestemt til: Godt 12.000 forældre-

løse børn, enlige mødre, invalide 

og pensionister i Kafan-området.

I de efterfølgende år fortsatte 

arbejdet. Ofte var arbejdsdagene 

på 18 timer. Men for alle var det 

berigende, at projekterne gik så 

godt, som de gjorde. Da den hu-

manitære krise var overstået, var 

det åbenlyst, at der var store men-

neskelige problemer, der var igno-

reret under det sovjetiske regime. 

For Mission Øst var det starten på 

et mangeårigt engagement for at 

forbedre vilkårene for handicap-

pede, der under kommunismen 

var blevet betragtet som defekte.

”Byens kloaksystem var brudt 

sammen, og med sommerens 

varme kom epidemier af 

leverbetændelse og tyfus. 

Med et stærkt ønske om at bi-

drage til at stoppe lidelserne i 

Armenien begyndte vi at plan-

lægge nødhjælpsindsatser.

 

”Ofte var arbejdsdagene på 18 timer. 

Men for alle var det berigende, at pro-

jekterne gik så godt, som de gjorde.”
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Armenien var det 
første land i verden hvor 

kristendommen blev 
statsreligion. Her beder 
en kvinde under krigen.

Af læge Kim 
Hartzner, 
 generalsekretær,  
Mission øst
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Det var et privilegium at hjælpe, 

forklarer 44-årige Floris Faber i 

denne beretning om flyrejsen til sin 

første nødhjælpsindsats i 1994.

Kim Hartzner fra Mission Øst 

havde netop bedt mig tage med på 

deres første store nødhjælpsud-

deling, hvor vi skulle dele mad ud 

til 12.000 mennesker i Armenien. 

Det var første gang for mig nogen-

sinde. Nu stod vi så ved en russisk 

flyvemaskine i Værløse, der var 

ved at blive læsset. 

Kim gav mig 

kontante in-

strukser: ”I skal 

mellemlande 

i Moskva. Stig 

under ingen 

omstændigheder 

af flyet.”

Jeg havde ikke forestillet mig rej-

sen på denne måde. Nok snarere 

noget med kaffe og en behagelig 

rejse, inden det hårde arbejde 

skulle begynde. 

Jeg nåede kun lige at indføre: 

”Hvad hvis de tvinger mig til at 

stige af”, før svaret prompte faldt. 

”Stig kun af, hvis de sætter en 

pistol til dit hoved.” 

Da jeg kom ombord, kunne jeg 

godt se, at det var en anden slags 

rejse. Ingen sæder, ingen toiletter 

og ingen kaffe. Det blev en lang 

kold nat. 

Men der var ingen pistoler, og vi 

kom sikkert til Armenien. Her gik 

det op for os, at der ikke var nogen 

maskiner til at tage de 80 tons ud. 

Kun 30 sure truck-chauffører med 

et par flasker 

vodka. De 

kunne godt 

se, at det ville 

tage mere 

end et par ti-

mer. Vi endte 

med at gøre det selv med hjælp fra 

et par soldater. 36 timers uafbrudt 

arbejde. Men jeg var taknemmelig 

for at kunne bidrage. Belønningen 

kom, da vi mødte folk, der trods 

umenneskelig lidelse tog imod os 

med stor gæstfrihed. 

Floris Faber arbejder som landsle-

der for Mission Øst i Armenien. 

Den første tur

Mission øst i 
Armenien:
1992 - Mission øst fløj ho-

spitalsudstyr og nød-

hjælp til Armenien 

1993 - Mission øst sendte 17 con-

tainere hospitalsudstyr og 

fødevarer af sted med skib 

1994 - Det første af fire russiske 

fly fløj vinterhjælp til det 

sydøstlige Armenien. 

samme år fløj yderligere 

fire russiske fly af sted

1995 - Mission øst fik af FN an-

svaret for at dele nødhjælp 

ud til 56.000 personer i 

den sydlige del af landet

1995 - 50 lastbiler med 836 

tons fødevarer kørte i to 

konvojer til Armenien 

1996 - 1997 - Flere store ud-

delinger af fødevarer 

til udsatte armeniere.

TYRKIET

IRAN 

AZERBAIJAN 

AZERBAIJAN 

GEORGIEN 

Armenien

GYUMRI VANADZOR 

SOT’K’ 

ANGEGHAKOT’ 

KAPAN

YEREVAN

Belønningen kom, da vi 

mødte folk, der trods umen-

neskelig lidelse tog imod 

os med stor gæstfrihed.

 
Floris Faber, midlertidig 

landsleder i Armenien
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Mission Øst har i dag et vel-

etableret navn i Armenien. Det 

har givet et godt afsæt til at 

hjælpe handicappede børn til 

en bedre plads i samfundet  

Da krigen i Armenien slut-

tede, var befolkningen tynget af 

store sociale problemer. Særligt én 

gruppe - de handicappede og deres 

familier - led. Mange børn blev 

placeret i lukkede institutioner. 

Andre blev holdt i hjemmet. Under 

kommunismen fokuserede man 

på at rette på børnene for at gøre 

dem normale, snarere end at støtte 

dem til at udvikle sig, og mange 

blev holdt uden for samfundet. 

Der var kun få private 

organisationer i Sovjet 

og derfor ingen, der 

kunne tale deres sag. 

Mission Øst har derfor 

støttet organisationen 

Bridge of Hope, som 

har sat handicappedes 

vilkår på dagsorde-

nen. Vi har bidraget 

til, at det er lovfæstet, at børn 

skal have undervisning på deres 

egne præmisser. Familier er blevet 

støttet i at kræve sociale rettighe-

der. Lærere er blevet undervist i 

målrettet undervisning. Som det 

sidste nye bidrager vi til at gøre 

sundhedssystemet i stand til at 

diagnosticere børnene, så de får 

den rette behandling. 

Resultaterne er opløftende. 

Børnene er sammen med andre 

børn og ser glæden ved at lære. 

Forældrene genvinder stoltheden 

og danner netværk, så de kan 

støtte hinanden og tale deres sag. 

Det er en langvarig indsats, hvor 

Mission Øst har arbejdet med 

myndigheder, private organisatio-

ner og familierne. Måske var det 

netop muligt, fordi Mission Øst 

har været til stede så massivt siden 

krigen. 

Historie
I 1988 mistede Armenien 25.000 

indbyggere i et jordskælv. De 

følgende år blev hundreder af 

armeniere myrdet under ’etniske 

udrensninger’ i Aserbajdsjan. 

striden drejede sig om den 

overvejende armenskbefolkede 

enklave Nagorno-Karabakh 

i det vestlige Aserbajdsjan, 

som ville løsrive sig, og det 

førte en krig med sig. 

Mission øst hjælper  
Armeniens svageste gruppe

Under kommunismen fokuse-

rede man på at rette på bør-

nene for at gøre dem normale, 

snarere end at støtte dem til at 

udvikle sig på deres præmis-

ser, og mange blev ganske en-

kelt holdt uden for samfundet
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Der var desperat brug for fødevare-
hjælp efter borgerkrigen i tadsjikistan. 

Landet var brudt sammen økono-
misk og butikkerne var tomme. 

Mission øst sørgede for, at nødhjæl-
pen nåede dem, der havde mest 
brug for det – blandt andre ældre. 
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Kun et kort øjeblik
Kenneth Whitelaw-Jones fløj til 

Tadsjikistan under borgerkrigen i 

1997 for at uddele nødhjælp. Landet 

er i dag stadig fattigt og ustabilt, men 

han er ikke i tvivl: Nødhjælpen for-

bedrede livet for mange mennesker i 

nød – også selvom det kun var for et 

kort øjeblik. I dag er Mission Øst med 

til at sikre den langsigtede udvikling. 

For lidt under ti år siden, fik jeg 

ansvar for at starte Mission Østs 

første projekt i Tadsjikistan. Jeg 

var spændt på at skulle starte et 

helt nyt program op i et nyt land. 

Jeg tog min kollega Shushanna 

med. Hun havde administreret 

vores kontor i Armenien, hvor jeg 

arbejdede for Mission Øst  

indtil da. Hun var temmelig 

nervøs: Hendes familie og venner 

havde advaret hende imod at tage 

til sådan ”et vildt land”. I de første 

dage begyndte jeg at tænke - må-

ske havde de alligevel ret...

Igennem de tidlige 90ere havde 

Tadsjikistan været hærget af 

borgerkrig. Landet var splittet 

mellem dem, der ønskede en kom-

munistisk regering i Tadsjikistan 

og dem, der var parat til at slås for 

en islamisk stat. På en tidligere 

rejse havde vi set den fattigdom, 

der prægede landet. Med støtte fra 

den danske stat besluttede vi at 

igangsætte programmer med fokus 

på ernæring i den sydlige del af 

landet. 

Lufthavnen mennesketom

I månederne op til vores rejse 

var situationen rolig i landet. Vi 

besluttede derfor at tage af sted. 

Alligevel fik vores tur en noget 

anden drejning. 

Da vi blev sat af flyet, lå bagagen 

på landingsbanen. Flyet lukkede 

dørene bag os og lettede med det 

samme uden at tage nye passagerer 

med. Der var in-

gen paskontrol. 

Ingen toldere. 

Mens vi havde 

været på flyet, 

var kampe atter 

brudt ud. For 

første gang i 

flere måneder. 

Andre hjælpeorganisationer havde 

forladt landet. Gaderne lå øde hen 

med undtagelse af soldater. Det 

vidste vi ikke.  

Men det gik hurtigt op for os, da 

vi skulle finde en taxi, der kunne 

transportere os til nogle venner, 

hvor vi skulle bo, indtil vi fik 

vores kontor op at stå. ”Er I van-

vittige? Der er jo kampe.” udbrød 

taxichaufføren, da vi fortalte ham, 

hvilken del af byen vi skulle til. 

Forbi kampvogne med kuffert

Han tog os halvdelen af vejen, og 

vi gik resten. Forbi kampvogne 

og soldater, indtil vi nåede vores 

venners hus. De var igang med at  

besigtige skaderne på deres hus 

efter kampene. Vi kunne forment-

lig selv have været i fare, havde 

vi ikke set så latterlige ud, som vi 

kom gående igennem en krigszone 

med vores kufferter i hånden. 

Gudskelov kunne vi hurtigt få sat 

vores kontor og vores sikkerheds-

procedurer på plads.

Vores projekter kom op at køre. Og 

inden længe begyndte containere 

med mad at komme ind i landet til 

vores lagre og blev distribueret til 

familier. Den første ladning med 

500 tons var nok til at brødføde 

40.000 mennesker. 

Jeg rejste med den første lastbil 

og så, hvordan vores teams delte 

mad ud til de mest trængende 

familier. Billederne er stadig klare 

på nethinden. De får ganske enkelt 

tankerne om risiko, fare og hårdt 

arbejde til at forsvinde. I de følgen-

de år delte vi tonsvis af fødevarer 

ud til trængende mennesker. 

Jeg kan ikke lade være med at 

smile, når jeg tænker på at det 

hele startede med, at jeg gik forbi 

Jeg ved, at da vores lastbil ankom 

den dag, gjorde vi deres liv lidt 

nemmere, lidt bedre. selvom det 

måske kun var et kort øjeblik.

 

Af Kenneth Whitelaw-
Jones, tidligere landsleder 
i tadsjikistan

Fotos: Mission øst
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Mission Øst i Tadsjikistan

Mission øst sørger i dag for, 

at de fattige tadsjikere får: 

* hjælp til at udvikle lokale

 organisationer, der kan styre

 lokale projekter.

* adgang til rent vand

* levedygtige afgrøder 

* landbrugsrådgivning

* uddannelse i hygiejne og

 forbedring af sanitære forhold

en kampvogn med en kuffert i 

hånden. 

Det nyttede

Tadsjikistan har ændret sig meget 

i det sidste årti. Det har Mission 

Østs projekter også. Bruttonatio-

nalproduktet er steget med cirka 8 

procent om året, selvom sidste års 

dårlige bomuldshøst satte det lidt 

tilbage. Men der er stadig risiko 

for, at politisk vold atter bryder ud. 

En radikal islamisk gruppe siges 

at være aktiv i den nordlige hjørne 

af landet. Den politiske opposi-

tion bliver undertrykt og den frie 

presse lider. Der er forhindringer 

for udviklingen af landet. 

Man kan godt tænke tilbage og 

spørge: Hvad opnåede jeg egentlig 

i den korte tid jeg var i landet? 

Men så tænker jeg tilbage på de 

familier, som vi besøgte, og som 

boede i udbombede huse med stort 

set ingenting tilbage ud over et par 

lagner at sove på og med familie-

medlemmer, der var døende. Jeg 

ved, at da vores lastbil ankom den 

dag, gjorde vi deres liv lidt nem-

mere, lidt bedre. Selvom det måske 

kun var et kort øjeblik. 

Kenneth Whitelaw-Jones er 33 

år. Han arbejdede for Mission Øst 

i fem år. Han er nu konsulent i 

Deloitte og Touche i Nordirland 

og er medlem af Mission Østs 

bestyrelse. 
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Konflikten i tadsjikistan
Landet er en af fattigste republikker 

i det tidligere sovjetunionen. Landet 

blev erklæret selvstændigt i 1991, 

men i 1992 brød en borgerkrig ud 

mellem prokommunistiske grup-

per i den nordlige og centrale del af 

landet og islamiske styrker fra den 

østlige del. Under borgerkrigen, blev 

omkring 50.000 mennesker dræbt. 

Krigen efterlod flere end 25.000 enker 

og 50.000 forældreløse børn. Cirka 

800.000 mennesker blev fordrevet. 

Arusbi shari-
fova er første 
demokratisk 
valgte formand for 
landsbyforenin-
gen. Hun sørger 
for, at nødhjælpen 
og projekterne 
i byen går til de 
rigtige formål, og 
at byen er enga-
geret i arbejdet. 

”Vi er blevet i stand til at hjælpe os selv”
Under kommunismen blev alt 

dikteret fra oven. I dag passer 

kvinden Arusbi Sharifova en post 

som formand for den lokale orga-

nisation, der involverer lokalbe-

folkningen i at tage beslutninger 

Af Nazira Kurbonova, 
programkoordinator

“Jeg tæller ikke timerne men bli-

ver til jeg har løst de opgaver, som 

borgerne her i byen har henvendt 

sig til os med”.

Sådan lyder det fra Arusbi Sha-

rifova. Til daglig er hun mor i en 

stor familie. Men hun sidder også 

på en post, der er ny i det tidligere 

topstyrede sovjetiske land Tadsji-

kistan.  Hun er demokratisk valgt 

formand for den lokale landsby-or-

ganisation i landsbyen Oltowul. 

En organisation, som Mission Øst 

støtter, og som skal være med til at 

planlægge udviklingen i byen. 

Fattigdom præger byen

I dag er der ikke hjælp at hente fra 

staten, der efter seks års borger-

krig er svækket. Efter krigen, der 

også satte sine spor her i landsby-

en, blev landsbyen ramt af tørke, 

som gav mangel på fødevarer og 

stor arbejdsløshed. 

Arusbi er nu med til at sikre, at 

den nødhjælp og bistand, som 

landsbyen får af Mission Øst, 

går til de rigtige mennesker og 

projekter. Selvom der er mange 

udfordringer, er det bedre end 

kommunist-tiden. 

Vi havde ingen frihed

“Under Sovjet var mange ting 

nemmere. Der var et etableret 

uddannelsessystem og fri adgang 

til sundhedssystemet. Men mange 

ting var forbudte. Vi havde ikke 

ytringsfrihed. Vores arbejdskraft 

blev udnyttet. Det har taget et helt 

årti at ryste den gamle sovjetmen-

talitet ud af hovedet på folk.”

I dag befinder landet sig i en kao-

tisk tilstand. Uddannelsessystemet 

er i forfald. Kvinder opnår ikke 

vigtige stillinger. Korruption er 

udbredt overalt.

”Demokrati er vejen frem. Vi skal 

lære at tage hånd om vores pro-

blemer lokalt. For blot få år siden 

var tanken om at etablere en lokal 

forening uoverskuelig og utænke-

lig for os. Men efter Mission Østs 

store indsats er vi blevet motiveret 

til at hjælpe os selv. Almindelige 

mennesker kan gøre en forskel.”

Der bliver blandt andet i fællesskab 

med Mission Øst arrangeret semina-

rer om landbrug og vandforsyning. 

Foreningen har sammen med Mis-

sion Øst sørget for, at der blev boret 

et hul til vand og købt en pumpe og 

skal fremover selv stå for mindre 

reparationer af vandforsyningen. 

”Vi har indset, at der er masser, vi 

selv kan gøre.”
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”Vi vil passe vores træer og haver 
– og være lykkelige”
Siden 1978 har Afghanistan stort 

set uafbrudt været præget af 

blodige konflikter. Det har efter-

ladt landet i dyb fattigdom. 

tekst og foto af Charisse Louw

Hagi Mohammad Afzal er lands-

byoverhoved i Mandara, en afsides 

dal i det nordøstlige Afghanistan. 

I en alder af 62 år har han været 

vidne til årtiers krig og vold . 

Hagi Mohammad har selv mistet 

to hustruer. Den ene blev dræbt 

under sovjetiske luftangreb, mens 

den anden blev 

syg og kunne 

ikke komme 

frem til et ho-

spital på grund 

af kampe mel-

lem sovjetiske 

invasions-

styrker og de 

muslimske muhajedinere. I dag 

har dalen ingen veje, og udviklin-

gen har stået helt stille. 

”Før krigen havde vi ingen veje el-

ler transportmidler, men vi havde 

jord og husdyr. Vi kunne klare 

os for indtægten fra vores haver 

og dyr. Vi kunne ride på æsler 

til Taloqan (red. hovedstaden i 

Takhar provinsen) og på markedet 

kunne vi købe varer, som vi kunne 

sælge i Mandara og derved have en 

indtægt.” 

Sjette fattigste land

Men efter de mange konflikter er 

landet sat endnu længere tilbage. 

Mange landsbyer i det nordøstlige 

Afghanistan, hvor Mission Øst ar-

bejder, har ikke adgang til omver-

denen, mangler rent vand, skoler 

og et ordentligt levegrundlag. 

Afghanistans konflikter og tumult 

startede for alvor i 1973, da den 

daværende konge, der havde styret 

landet nogenlunde fredeligt i fire 

årtier blev styrtet ved et kup af sin 

fætter Mohammad Daoud.

Men allerede i 1978 var der et 

kommunistisk kup.  Herefter 

fulgte en tid med et marxistisk 

regime, der holdt afghanerne i et 

jerngreb. Såvel embedsmænd som 

almindelige folk blev vilkårligt 

fængslet. Titusindvis forsvandt. 

Indtil folk begyndte at gøre oprør 

mod regeringen, der også internt 

var præget af splid.

Det fik den russiske regering til at 

invadere. Den Røde Hærs invasion 

skulle blive et ti år langt mareridt. 

Omkring en million afghanere 

mistede livet, da den russiske hær 

kæmpede med afghanske muha-

jediner om magten i Afghanistan.

Gemte sig i bjergene

Det mærkede man også i Mandara-

dalen, forklarer Hagi Mohammad 

Afzal.

“Under de russiske bombarde-

menter forlod de fleste indbyggere 

landsbyen og søgte ly i bjergene. 

Mujahedin-styrker havde base tæt 

herved. Russerne bombede jævn-

ligt – hver 3. til 10. døgn, både dag 

og nat. Vi mistede vores dyr, vores 

haver og huse. Nogle mistede også 

deres børn.”

Han forklarer, at russerne én gang 

satte ind i dalen med helikoptere. 

Otte beboere blev dræbt den dag, 

og mange flygtede. 40 geder og får 

blev også slået ihjel. 

Overalt i Afghanistan er 
der spor efter årtiers krig. 

Her leger børn ved et 
efterladt militær-køretøj. 

”Vi kunne ikke begrave vores døde i 

løbet af dagen, men var nødt til at vente til 

natten. Jeg husker, at en kvinde fødte om 

natten under flugten, svøbte sit nyfødte 

barn i tæpper og fortsatte sin flugt.”

Hagi Mohammad Afzal
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”Vi kunne ikke begrave vores døde 

i løbet af dagen, men var nødt til 

at vente til natten. Jeg husker, at 

en kvinde fødte om natten under 

flugten, svøbte sit nyfødte barn i 

tæpper og fortsatte sin flugt.”

Russerne trak sig

I 1989 trak Den Røde Hær sig ud 

efter i ti år at have kæmpet en 

forgæves kamp. Men dermed var 

freden ikke sikret. Efter at rus-

serne trak sig, fulgte en turbulent 

periode først med præsident 

Najibullah, indtil muhajedinere 

i 1992 overtog regeringsmagten. 

Muhajidinerne, der bestod af 

forskellige islamiske grupperinger, 

var splittet af interne stridigheder 

om den nye magt. 

Blot få år senere opstod Taleban, 

som udfordrede muhajedinernes 

magt. Relativt hurtigt fik den funda-

mentalistiske bevægelse mere magt. 

Mange afghanere var trætte af mu-

hajedinernes interne kampe og så 

Taleban som et alternativ. Taleban 

ville genoprette freden i landet og 

indføre islamisk lovgivning.

Taleban indtog ikke Mandara

Efterhånden som Taleban fik tilkæm-

pet sig kontrol med flere områder, 

kom de tættere på Mandara-dalen, 

hvor Hagi Mohammad Afzal deltog i 

kampene sammen med Nordallian-

cen, en sammenslutning, der gjorde 

væbnet modstand mod Taleban. 

”Mandara er en god dal. Der er 

gode kilder og græsningsområder 

for dyr. Vi vil passe vores træer og 

haver og være meget lykkelige.”

Hagi Mohammad Afzal

 

Hagi Mohammad Afzal har mistet to hustruer under Afgha-
nistans krige. Han kæmpede selv i krigen mod taleban. 

“Da Taleban forsøgte at indtage den 

nordlige del af landet, startede en 

ny krig. Vi gravede en skyttegrav i 

bjergene og blev der i fire måneder. 

Det lykkedes aldrig for Taleban at 

besætte vores dal.” 

Som en del af krigen mod terror, 

bekrigede USA sammen med Nord-

alliancen i 2001 de fundamentalisti-

ske Taleban-styrker. Og i 2001 faldt 

Taleban. 

Nato-styrker blev sat ind for at 

bevare freden. Massiv genopbyg-

ning begyndte. Afghanistan havde 

et af verdens største antal flygtninge. 

Mange veluddannede havde forladt 

landet eller var dræbt. Landets vær-

dier var blevet stjålet eller ødelagt. I 

de landsbyer, hvor Mission Øst i dag 

arbejder, er der udpræget fattigdom. 

De er isoleret fra omverdenen. 

Mange bliver syge på grund af dårlig 

hygiejne og mangel på adgang til 

rent drikkevand. Og der er ikke 

tilstrækkelig adgang til nærende 

mad. Snart vil også Mandara-dalen 

blive tilgodeset. 

“Hvis Mission Øst hjælper os med 

at bygge en vej, vil vi i fremtiden 

kunne få vand, sanitet og skoler. 

Mandara er en god dal. Der er 

gode kilder og græsningsområder 

for dyr. Vi vil passe vores træer og 

haver og være meget lykkelige,” 

siger Hagi Mohammad Afzal.



14 a f g h a n i s T a n

Afghanistan ud af 
fattigdommen  

Mission Østs omfattende program-

mer er med til at fjerne årsagerne 

til fattigdommen i Afghanistan

Da krigen sluttede i 2001, hjalp 

Mission Øst med nødhjælpsprog-

rammer og leverede fødevarer 

til tusindvis af fattige afghanere. 

Mange afghanere var netop vendt 

hjem fra flygtningelejre i Pakistan 

eller fra andre dele af landet for at 

genopbygge deres gamle hjem. 

Trods fortsat ustabilitet i 

landet, er det i stigende grad 

blevet muligt at tage hånd om 

de grundlæggende årsager til 

fattigdommen. Mission Øst er 

derfor ved at ændre sit fokus 

fra nødhjælp til mere langsigtet 

bekæmpelse af fattigdommen.

Lokale myndigheder er mere in-

volverede i at planlægge og støtte 

vores projekter. Befolkningen er 

i højere grad med til selv at løse 

deres problemer og afgøre, hvad 

de vigtigste problemer er. Mission 

Øst hjælper med at håndtere den 

dårlige sundhedstilstand, give ad-

gang til rent vand og tilstrækkeligt 

ernærende mad. Men vi arbejder 

også med at give befolkningen 

reelle muligheder for at skabe 

udvikling. 

Vi afholder jævnligt møder med 

de ældste indbyggere, som er me-

get afklarede om, hvad der skal til 

for at hjælpe deres landsbyer. 

I de fleste tilfælde prioriterer 

landsbyerne adgang til rent vand, 

bygning af veje, beskyttelse mod 

oversvømmelse, og skole-bygnin-

ger for børn –både drenge og piger. 

De vil også gerne have hjælp til 

landbruget. Deres ønsker er som 

regel i god tråd med den lokale 

regerings egne ønsker for udvik-

lingen i landområderne. Derfor 

har vi også officiel støtte til vores 

projekter. 

I fremtiden vil afghanerne have 

endnu større mulighed for at få 

indflydelse på projekterne. Det 

giver større bæredygtighed og 

sikrer, at de selv er i stand til at 

bære udviklingen videre.

Mandara-dalens 
indbyggere lytter til 
den lokale mullah, der 
opfordrer til samarbejde 
med 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 flere 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. 

Invitation til årsmøde 
i Mission øst 21. maj

1515

2005 blev et år med mange nye 

begivenheder i Mission Øst. 

Mission Øst har i 2005 hjulpet 

250.000 nødlidende mennesker. 

Den 21. maj kan du høre mere om 

Mission Østs arbejde og hvilke 

planer vi har for fremtiden

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
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