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Fremskridt i Afghanistan: 
Afghanske piger i skole
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I dag går 40 procent af alle 
afghanske piger i skole. For 
blot få år siden kom ingen i 
skole. Mission øst har ne-
top bygget seks skoler. Her i 
byen Khanaqa betyder det, 
at piger kan komme i skole. 
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En mors kamp for sin 
handicappede datter

I Armenien kan der fortælles 

utallige historier om børn, 

der er blevet gemt af vejen og 

familier, der er blevet slået 

i stykker på grund af handi-

caps. En af historierne han-

dler om tatevik Avagyan og 

hendes datter Ashkhen. I dag 

er Ashkhen en glad pige, der 

udfolder sig i fællesskab med 

andre. Men der har været 

mange forhindringer på vejen.
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Afghanistan  
– nu kommer 
pigerne i skole 
Mission øst har netop bygget 

seks skoler i Afghanistan. Og nu 

kommer pigerne også i skole. Det 

er et stort fremskridt i et land, 

hvor ingen piger for blot fem år 

siden kom i skole.

Et møde med både 
taknemmelighed  
og fattigdom

Mission østs generalsekre-

tær Kim Hartzner er netop 

vendt hjem fra en rund-

rejse i Afghanistan. Her har 

han fået bekræftet, at der 

– trods de mange nyheder 

om uroligheder i Afghanistan 

– sker store fremskridt. 

Beretninger fra 
Afghanistan 
Mission øst hjælper hvert år 

tusindvis af afghanere til et 

bedre liv. Generalsekretær Kim 

Hartzner mødte på sin rundrejse 

i Afghanistan både dem, der 

modtager hjælp og dem, der er i 

marken for at hjælpe.
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“Nu dør ingen”

l e d e r

Situationen i Afghanistan er præget 

af optøjer og uroligheder. Men hel-

digvis er udviklingen og fremskridtet 

så småt ved at tage fart. Jeg er netop 

vendt hjem fra et besøg i landet, hvor 

jeg mødtes med nogle af de men-

nesker, som Mission Øst hjælper. 

For dem er der ingen tvivl: Tingene 

har udviklet sig til det bedre. 

Blandt andet mødtes jeg med 

landsbylederen i Payensar i det 

nordøstlige Afghanistan. Her 

har Mission Øst bl.a. bygget i alt 

8 kilometer vandledning og 26 

vandhaner, ligesom der bliver 

undervist i elementær hygiejne. 

Desuden har indbyggerne selv 

konstrueret i alt 70 latriner med 

hjælp fra Mission Øst. Resultatet 

er forbløffende. Som landsbylede-

ren fortalte mig: ”Før døde 20-30 

børn om året. Nu dør ingen”.

Et mindretal kæmper imod

Hverdagen i et af verdens fattigste 

lande er dog stadig hård og gøres 

ikke lettere af, at et lille mindretal 

kæmper imod ethvert fremskridt. 

Men netop derfor er støtten fra 

Generalsekretær Kim Hartzner er 
netop vendt hjem fra en rundrejse 
i Afghanistan. Her har han fået be-
kræftet, at der hver dag sker store 

fremskridt. Blandt andet dør færre 
børn og flere kommer i skole. 

Mission Øst vigtigere end nogen-

sinde. Et lille mindretal skal ikke 

stå i vejen for vigtige fremskridt til 

gavn for resten af befolkningen.

Medierne rapporterer næsten dag-

ligt om uroligheder i Afghanistan. 

Jeg kan godt forstå, at folk spørger 

mig, hvordan Mission Øst over-

hovedet kan være med til at skabe 

fremskridt i et land, hvor vold er 

dagens orden. 

Svaret er, at det kræver lokalbe-

folkningens accept. Derfor gør 

vores dygtige medarbejdere i 

Afghanistan meget ud af dialogen 

og samtalen i de lokalsamfund, 

hvor vi arbejder. Gensidig accept 

og forståelse er helt afgørende for 

at skabe en holdbar udvikling, der 

sætter sig varige spor både fem, ti 

og tyve år ud i fremtiden. 

Afghanere skal selv bære 
udviklingen

Vi kalder det lokalsamfundsba-

seret udvikling. På kort sigt er de 

lokale borgeres store engagement 

med til at sikre, at de får den 

udvikling, de selv ønsker. På lidt 

længere sigt er den lokalsam-

fundsbaserede tilgang med til at 

udruste og uddanne afghanerne, 

så de selv bliver i stand til at bære 

udviklingen fremad. 

Målet er hjælp til 

selvhjælp, så de 

afghanske borgere 

og lokalsamfund 

selv bliver i stand 

til at skabe et stærkt 

og velstående 

Afghanistan. 

Og du kan bære med! 

Ved at støtte Mission 

Østs arbejde kan du 

være med til at skabe fred, frihed 

og fremgang for nogle af verdens 

mest udsatte mennesker. I dette 

blad kan du læse om de resultater, 

Mission Øst skaber i Afghanistan. 

Kim Hartzner,  

læge og generalsekretær

Af Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

”Hverdagen i et af verdens fattigste 

lande er dog stadig hård og gøres 

ikke lettere af, at et lille mindretal 

kæmper imod ethvert fremskridt. 

Men netop derfor er støtten fra 

Mission øst vigtigere end nogen-

sinde. Et lille mindretal skal ikke 

stå i vejen for vigtige fremskridt til 

gavn for resten af befolkningen.”
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”Gennemsnitslevealderen for 

en kvinde i Afghanistan er 44 

år. Dødeligheden for mødre er 

én af de højeste i verden. At 

få piger i skole er den nøgle, 

der skal løse problemet.

4

Afghanske kvinder er fanget i en 

ond cirkel med høj dødelighed, 

dårligt helbred og isolation. Skal 

cirklen brydes, skal piger i skole. 

Men under halvdelen af alle piger 

kommer i skole i et land, hvor vil-

kårene for kvinder ikke har ændret 

sig meget efter Talebans fald.

Syv-årige Mariam smiler genert, 

mens hun gemmer sig bag sin lille 

grønne læsebog, som hun bruger 

til at lære at læse Dari. Det sprog, 

der tales her i det nordøstlige 

hjørne af Afghanistan. 

Mariam har endnu ikke 

burka på, som dæk-

ker både ansigt og krop 

på de lidt ældre piger i 

landsbyen. Men blot et 

tørklæde, der dækker det 

mørke hår. Hun har gået i 

skole i 54 dage og kan al-

lerede læse lidt, fortæller 

hun, mens hun forsigtigt lægger 

bogen tilbage i sin taske, som hun 

har lavet af gamle juice-kartoner. 

Mariam er på vej til at blive én 

blandt de blot 15 procent afghan-

ske kvinder, der kan læse.

Mariam sidder i et bart klassevæ-

relse i en helt ny skole i landsbyen 

Khanaqa, der kigger ud over et 

langstrakt, bart bjerglandskab. 

For første gang nogensinde har 

landsbyen, der ligger isoleret fra 

omverdenen, fået en skole, der 

er bygget af Mission Øst. Før gik 

drengene i teltskole, men Mariam 

er nu én af de nu 40 procent af af-

ghanske piger, der går i skole. For 

blot få år siden kom ingen piger 

i skole under det fundamentali-

stiske Taleban-styre. ”40 procent 

kan lyde af lidt. Men det er faktisk 

en positiv tendens, at så mange 

kommer i skole blot fire år efter 

Talebans fald. Men det vil tage år-

skoler forbedrer kvinders liv  
i Afghanistan

tier, før alle piger kommer i skole,” 

forklarer talsmand for UNICEF i 

Afghanistan, Edward Carwardine. 

Uddannelse kan bryde cirklen

Netop hvor vigtigt det er, at 

afghanske piger kommer i 

skole, understreges af afghanske 

kvinders helbredsstatistikker. 

Gennemsnitslevealderen for en 

kvinde i Afghanistan er 44 år. 

Dødeligheden for mødre én af 

de højeste i verden. At få piger i 

skole er den nøgle, der skal løse 

problemet, mener alle lige fra den 

lokale jordemoder til eksperter i 

UNICEF.

 ”Der er en direkte sammenhæng 

mellem kvinders helbred og deres 

uddannelsesniveau. Piger uden 

skolegang bliver gift tidligt. De 

bliver gravide i en alder, hvor 

deres krop ikke er klar til det. Og 

de ved ikke noget om hygiejne, el-

Af Morten østervang,  
journalist i Mission øst

syv-årige Mariam er 
netop begyndt i skole. 

Hun bryder dermed den 
onde cirkel, hvor langt 
de fleste kvinder ikke 

kan læse. I dag kommer 
kun 40 procent af alle 

afghanske piger i skole.
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ler om hvordan de skal tage sig af 

deres børn. Stort set alle kvinder 

har oplevet at miste et barn på 

grund af sygdomme, der kunne 

være undgået, hvis de havde haft 

den nødvendige viden. Det får 

de i skolen,” forklarer Edward 

Carwardine.

Attentater mod skoler

Uddannelse for piger er på 

dagsordenen hos den afghanske 

regering og internationale dono-

rer. Alene i 2006 skal der bygges 

2000 nye skoler, og uddannelse 

er ifølge forfatningen en univer-

sel rettighed. Men særligt i det 

sydlige Afghanistan er der stadig 

lokalsamfund, hvor ingen piger 

kommer i skole. 

Mens der i de seneste måneder 

har været stigende vold og attenta-

ter fra Taleban og andre regerings-

fjendtlige kræfters side, er også 

pigeskoler blevet ofre. 50 skoler er 

siden årsskiftet blevet angrebet af 

bomber eller raketter eller brændt 

ned. I 200 landsbyer er der på 

byens vægge blevet tegnet kraftige 

advarsler mod pigeskoler. 

”Pigeskoler er et meget synligt 

bevis på den fremgang, der sker i 

Afghanistan. Og de er lette mål for 

dem, der modarbejder regeringen. 

Mange skoler lukker på grund 

af sikkerhedssituationen. Men 

heldigvis er mange forældre ivrige 

efter at få børnene tilbage i skole 

igen, men måske i skoler, der er 

lidt mindre synlige,” siger Edward 

Cawardine.

Mariam arbejder

I Khanaqa er den lokale mullah 

anderledes positivt stemt. Her lig-

ger pigeskolen, hvor Mariam for 

nylig startede: 

”Pigerne skal også i skole. Islam 

siger, at alle skal uddannes. Og 

det er den eneste måde vi kan få 

ingeniører og læger – og udvikling 

- på”, siger den lokale mullah. 

Landsbyen har i det seneste år set 

fremskridt. Der er kommet rent 

vand, så børnene ikke bliver syge 

af at drikke beskidt vand. Børnene 

bliver undervist i hygiejne i 

skolen og mødrene undervist 

derhjemme. 

For Mariam giver det et afbræk i 

hverdagen, der består af arbejde. 

”Jeg elsker at gå i skole,” siger 

hun, inden hun skal hjem og 

passe hendes mindre søskende, 

gøre rent og passe dyrene. Men 

hun er heldig. En tredjedel af 

Afghanistans piger er hjemme 

hele dagen. 

”40 procent kan 

lyde af lidt. Men 

det er faktisk en 

positiv tendens, at 

så mange kommer 

i skole blot fire 

år efter talebans 

fald. Men det vil 

tage årtier, før alle 

piger kommer i 

skole,” (Edward 

Carwardine, 

UNICEF)

Mission øst har netop bygget seks skoler i det nordlige Afghanistan og 

underviser kvinder i hygiejne og i at bruge rent drikkevand. Mission 

øst hjælper desuden en lang række landsbyer med at få adgang til rent 

vand, latriner og veje, der forbinder dem med omkringliggende byer.

 
Om piger og kvinder i Afghanistan: 

•  40 procent af pigerne kommer i skole.

•  15 procent af Afghanistans kvinder kan læse, 

mens 50 procent af mændene kan læse.

•  Hver dag dør flere end 50 kvinder under barslen. 

•  Afghanistan har verdens fjerde højeste børnedødelighed.

•  Hvert fjerde barn dør før det fylder fem år

Mariam og hendes veninder kan 
godt lide at gå i skole. Med en ny 
skolebygning kan de også komme i 
skole i modsætning til tidligere hvor 
der kun var en bygning til drenge.
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”Ingen udvikling uden 

uddannelse. Vi har brug 

for ingeniører og læger.”

 

Møde med lige dele fattigdom, 
taknemmelighed og varme

Mission Østs generalsekretær Kim 

Hartzner er netop vendt hjem fra en 

rundrejse i Afghanistan for at besøge 

Mission Østs projekter og møde 

nogle af dem, hjælpen går til. Det 

blev et gensyn med utrolig fattigdom 

– men også med en varme og håb for 

fremtiden, som vi sjældent hører om 

i medierne. Kim Hartzner fortæller 

her om sine oplevelser fra turen.

Vejsidebomber, vrede mullaher 

og Talebanere. Ord som disse går 

igen, når Afghanistan er på dags-

ordenen. 

Jeg sidder på Mission Østs kontor 

i Kabul, og TV-nyhederne kører 

for fulde drøn med historier om 

nye skoler for piger, der er blevet 

brændt af. Om kampe mellem po-

liti og Taleban-oprørsgrupper i det 

sydlige Afghanistan. Grupper, der 

forsøger at stoppe den udvikling 

og de fremskridt, der dagligt sker i 

Afghanistan. 

Heldigvis har min tur overbevist 

mig om, at der bag alle disse nyhe-

der dagligt sker kæmpe fremskridt 

i Afghanistan. Siden Afghanistan 

fik sat et punktum for årtiers krig 

med først Sovjetunionen, siden 

interne stridigheder mellem krigs-

herrer og til sidst Talebanernes 

frygtindgydende regime er der 

sket fantastiske fremskridt. 

Skoler giver håb

Et af dem ser jeg på en af mine 

første dage i Afghanistan. Vi er sat 

i stævne i en lille landsby Khanaqa 

for at åbne en skole, som Mission 

Øst netop har bygget. Skolen lig-

ger på en lille støvet og bar bakke-

top og kigger ud på de uvejsomme 

bjerge, der omgiver den. Der er 

langt til alt herfra: Kilometer efter 

kilometer snoer sig uvejsomme 

bjerge og dale. Men nu er der en 

skole. Det er fantastisk at se de 

mange børn, der nu kan komme i 

skole. I den lille landsby, hvor der 

hverken er elektricitet eller ung-

domsklubber, giver det et håb. 

Et håb om at bryde fattigdommen 

og om at byens unge kan være 

med til at skabe de fremskridt, 

landet desperat mangler. Som den 

lokale mullah siger til mig: ”Ingen 

udvikling uden uddannelse. Vi har 

brug for ingeniører og læger”. 

Og som også den lokale guvernør 

sagde: Alle der ødelægger skoler 

går imod islams hensigter. Islam 

lægger vægt på uddannelse. 

Af Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

Mission øst har netop bygget en 
vej, der forbinder tusindvis af 
mennesker i afsides bjergområder 
med nærliggende byer. Nu kan de 
komme til byen og sælge deres 
varer, komme på hospitalet – og 
de unge kan få en uddannelse. 
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”Da jeg spurgte den lokale 

mullah om pigerne nu også 

får lov at gå i skolen var 

svaret klart: Islam giver lige 

rettigheder til piger og drenge. 

Alle har ret til uddannelse."

 

Både piger og drenge i skole

Da jeg spurgte den lokale mullah, 

om pigerne nu også får lov at gå i 

skolen var svaret klart: Islam giver 

lige rettigheder til piger og drenge. 

Alle har ret til uddannelse. En 

bekræftelse på, at flertallet af af-

ghanere drømmer om at bryde den 

onde fattigdomscirkel og skabe et 

bedre samfund. Jeg kan ikke andet 

end føle, at det er vores pligt at 

hjælpe den fattige befolkning, der 

så stærkt ønsker fremskridt. 

Samlet tilgang  
skal løse fattigdom

Men skolegangen giver selvfølgelig 

ikke brød på bordet her og nu. 

Mission Øst har derfor en samlet 

pakke af projekter i landsbyerne, 

der skal tackle den fattigdom, de 

lider under. Rent drikkevand, 

der skal redde dem fra de mange 

sygdomme, de får af at drikke 

beskidt vand. Landbrugsstøtte, der 

skal give mad på bordet og varer 

at sælge.

En af de ting, der gør indtryk, er, 

at vores undervisning i rent vand 

og i hygiejne har skabt så fantasti-

ske resultater. Overalt i landsby-

erne er historierne de samme. Alle 

har stort set mistet børn, der er 

døde af sygdomme, fordi de ikke 

har adgang til rent vand. Alligevel 

er der optimisme. Det får jeg at se, 

Overalt på rejsen blev 
Kim Hartzner og Mission 
øst mødt af varme og 
gæstfrihed. Afghanerne 
hungrer efter frem-
skridt og efter hjælp. 

Fakta

Mission Øst i Afghanistan

siden krigen i Afghanistan slut-

tede, har Mission øst sørget for, 

at afghanere kan overleve,  

dyrke deres jord og genopbygge 

deres land. Mission øst hjælper 

afghanske børn og voksne i det 

nordøstlige Afghanistan ved at: 

•  bygge veje til afsides lands-

byer for at give dem adgang til 

markeder, skoler og hospitaler

•  bygge skoler

•  give adgang til rent drikkevand

•  uddanne i sundhed og hygiejne 

for at beskytte mod sygdomme

•  bygge dræningskanaler for at 

forbedre landbrugsjorden

•  hjælpe med at lave køk-

kenhaver, der kan forbedre 

fødevaresituationen og 

give bedre ernæring
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Under sin rejse i Afghanistan så Kim Hartzner de store fremskridt, 
der dagligt sker i Afghanistan. Blandt andet kommer tusindvis af børn 
nu i skole i de seks nye skoler, som Mission øst netop har bygget.

da jeg besøger den lille landsby 

Payensar.

”Efter at vi har fået rent vand 

med hjælp fra Mission Øst er der 

sket kæmpe fremskridt. Før døde 

20-30 børn om året. Nu dør ingen. 

Livet har forandret sig. Vi har altid 

ønsket os rent vand, og nu er det 

kommet.  Med hjælp fra Mission 

Øst landbrugsprogrammer har vi 

lært at dyrke grøntsager,” fortalte 

den lokale landsbyleder.

Historierne er de samme i de 

landsbyer, hvor Mission Øst arbej-

der. Det er bekræftende at se en 

anden virkelighed end den på tv!

”Efter at vi har fået rent vand 

med hjælp fra Mission øst 

er der sket kæmpe frem-

skridt. Før døde 20-30 børn 

om året. Nu dør ingen.”

 



9

Rent vand giver færre 
syge i landsbyen Yakatut

I landsbyen Yakatut bor der 1.200 

indbyggere. Inden Mission Øst 

begyndte projekterne i området, 

led mange af vandbårne sygdom-

me, særligt diarré. Men nu er der 

installeret latriner, og befolknin-

gen har modtaget undervisning i 

hygiejne. 

Haji Shafiq, landsbyens ældste, 

fortæller: ”Før i tiden var der 

mange sygdomme, såsom diarré og 

kolera. Men nu hvor vi bruger rent 

vand, er antallet af folk med diarré 

og generelt antallet af syge faldet.”

Beretninger fra Afghanistan
Mission Øst hjælper 

hvert år tusindvis af 

afghanere til et bedre 

liv. Generalsekretær Kim 

Hartzner mødte på sin 

rundrejse i Afghanistan 

både dem, der modtager 

hjælp og dem, der er i 

marken for at hjælpe.

tegninger redder liv

Under halvdelen kan læse i af-

ghanske landsbyer. Undervisning 

i hvordan bedre hygiejne kan 

forebygge sygdomme foregår der-

for på plancher med billeder. Den 

15- årige dreng Jamajedin smiler 

begejstret, da vi spørger ham, om 

han kan fortælle os om de tegnin-

ger, som Mission Øst sundheds-

team har hængt op:

”Det her billede viser, at efter du 

har brugt latrinet, skal du vaske 

dine hænder med vand og sæbe. 

Og det her billede viser en flod, 

hvor et æsel går lige ved siden af 

dér, hvor en kvinde drikker af flo-

den. Men hvis man drikker vand 

fra en flod, som er beskidt, så bli-

ver man syg. Man skal kun drikke 

rent vand fra brønde, så får man 

ikke diarré.” Da vi spørger ham, 

hvad han gerne vil være, når han 

bliver stor, svarer han prompte: 

”Jeg vil være lærer”. 

30 huse blev taget 
af floden

Sidste år blev landsbyen Namak 

Ab stort set ødelagt af oversvøm-

melser. Flere end 100 familier 

måtte flygte. Baz Mohammed 

fortæller: ”30 huse blev taget af 

floden, og folk var tvunget til at 

søge mod andre landsbyer for at 

forsøge at skabe et liv dér. Men så 

kom Mission Øst. De genopbyg-

gede kanalen, og da flodkontrollen 

var færdig og flodens bredder var 

blevet genopbygget, var der ikke 

længere risiko for oversvømmel-

ser. Nu er folk kommet tilbage til 

deres oprindelige landsby.” 

fortsættes på næste side



10 a F g h a n i s t a n

Hellere dø end til læge
I landsbyen Khanaqa mellem 

lerhuse ligger en nedslidt sund-

hedsklinik, hvor den lokale 

jordemoder Khajida arbejder. Hun 

er den eneste kvindelige medar-

bejder. Alligevel kommer der stort 

set ingen kvinder i klinikken. På 

de seneste to måneder har der kun 

været ni kvinder: ”Kvinder ved 

ikke, hvad de skal gøre, når de 

Befolkningen kender ikke 
til hygiejnepraksisser
Mission Østs sundhedsmedarbej-

der Bilqis arbejder for at udbrede 

kendskabet til hygiejne blandt 

befolkningen: ”Når vi besøger 

landsbyerne, møder vi mange ek-

sempler på dårlig hygiejne, særligt 

i de landsbyer, hvor befolkningen 

ikke har adgang til latriner. Her 

benytter man ofte et hjørne af 

huset som toilet, så det er virkelig 

nødvendigt at forklare om behovet 

for latriner, og hvorfor de er nød-

vendige for at undgå sygdomme. 

Vi forklarer også forbindelsen 

mellem ekskrementer fra dyr i 

flodvandet og folk, som bliver syge 

af at drikke vandet.”

tak til Mission øst
Ved åbningen af skolen i Khanaqa 

takkede flere guvernører og ima-

mer Mission Øst for vores arbejde i 

Afghanistan. 

”Jeg er så lykkelig for al jeres 

hjælp. Vi er sårede nu, men er 

sikre på, at Gud har sendt jer 

til at hjælpe os, til at pleje vores 

sår” sagde guvernøren for Takhar 

distriktet, Abubekan i sin tale og 

tilføjede: ”Da jeg var barn, var der 

ikke mulighed for at gå i så fan-

tastiske skoler, som dem Mission 

Øst har bygget her. Vi håber, at 

vores børn vil hjælpe til med at 

opnå fremskridt i vores land. Men 

vi har brug for hjælp, og hjælpen 

har vi fået fra Mission Øst”.

bliver syge. De kan ligge på gulvet 

og bløde ihjel. Mange tror, at det er 

imod religionen at komme herop, 

selvom det er en kvinde, der 

behandler dem.” Khajida er ikke 

i tvivl om, hvad der skal til for at 

ændre denne opfattelse: ”Mere 

uddannelse er den eneste måde at 

gøre kvinderne i stand til at tage 

vare på sig selv.” 

Fortsat fra forrige side
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I Armenien kan der fortælles utallige 

historier om børn, der er blevet gemt 

af vejen og familier, der er blevet slå-

et i stykker på grund af handicaps. 

En af historierne handler om Tatevik 

Avagyan og hendes datter Ashkhen. 

I dag er Ashkhen en glad pige, der 

udfolder sig og tager del livet i fæl-

lesskab med andre. Men der har 

været mange forhindringer på vejen. 

”Min datter Ashkhen er født med 

spastisk lammelse, og straks 

efter fødslen kom jeg i konflikt 

med min familie på grund af min 

nyfødte datter. Min familie mente, 

at hun ville ødelægge livet både 

for dem og for mig selv, fordi 

hun ikke er ’normal’”, fortæller 

Tatevik. Tateviks mor og søster 

afviste datteren. De var helt sikre 

En mors kamp for sin 
handicappede datter

på, at der ikke var nogen fremtid 

for Ashkhen, og at hendes ofre og 

indsats ville være forgæves. Heller 

ikke Tateviks mand kunne leve 

med, at parret havde fået et handi-

cappet barn: 

”Han gav mig derfor valget mellem 

ham og min datter: ”Enten sender 

vi Ashkhen på børnehjem, eller 

også blev vi skilt”. Det var det valg, 

han gav mig. Jeg kunne ikke give 

Ashkhen fra mig. Derfor valgte 

min mand til sidst at forlade os”, 

siger Tatevik. 

Tatevik valgte sin datter 

Valget har bestemt ikke været 

uden omkostninger i et land, 

hvor det bliver betragtet som en 

stor skam at have et handicappet 

Armenske skoler og institutioner er ofte i meget dårlig stand. 
Mission øst har forbedret en lang række skoler. Her er Ashken, 
der i modsætning til mange andre armenske børn med indlæ-
ringsvanskeligheder nu går i skole sammen med andre børn.

Af susanna tadevosyan, 
leder af Bridge of 
Hope, Mission østs 
samarbejdspartner i 
Armenien

”Han gav mig derfor val-

get mellem ham og min 

datter: ”Enten sender vi 

Ashkhen på børnehjem, 

eller også blev vi skilt”.
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barn. ”På grund af min families 

holdning og bevidstheden om 

samfundets syn på handikap-

pede, følte jeg, at jeg var nødt til 

at selv at passe Ashkhen hjemme. 

Her voksede hun op i isolation og 

uden venner. Hun havde ingen 

muligheder for at lege og være 

sammen med andre børn på hen-

des egen alder,” siger Tatevik.  ”Vi 

var helt alene i verden.”

Kun weekender sammen

Da Ashkhen fyldte tre år, sluttede 

Tateviks barselsorlov, og hun blev 

nødt til at finde et job igen. På 

det tidspunkt fandtes der kun få 

tilbud til handicappede børn. Den 

eneste mulighed var at anbringe 

Ashkhen. Først i en specialbørne-

have og senere i en specialskole. 

”Ashkhen tilbragte fem dage om 

ugen på institution. Kun i week-

enderne kunne jeg være sammen 

med hende,” siger Tatevik. 

Vendepunktet kom i 1996, hvor 

et forældrepar til et handicappet 

barn tog Tatevik med på besøg på 

et center, som en gruppe foræl-

dre havde etableret sammen med 

organisationen Bridge of Hope for 

at støtte handicappede børn. 

”Det som gjorde størst indtryk på 

mig var, at der også var ”almin-

delige” børn. Jeg har aldrig troet, 

at de kunne lege sammen og læse 

lektier sammen,” siger Tatevik. 

Ashkhen blev gladere

Tatevik og Ashkhen fik hurtigt 

deres daglige gang på centret, 

hvor Ashkhen tog i aktivite-

terne, og blandt andet kunne lære 

engelsk, at bruge en computer og 

deltage i dramatik. 

”Dag for dag kunne jeg fornemme 

hvordan Ashkhen forandrede 

sig. Hun blev mere udadvendt og 

virkede gladere. Selv involverede 

jeg mig i forældregruppen. Jeg 

delte min livshistorie, mine pro-

blemer og bekymringer med dem. 

Mødrene i gruppen gav mig mod. 

Jeg deltog i en masse undervis-

ning for forældre og lærte mange 

ting om lovgivning og menne-

skerettigheder og blev fortaler for 

Bridge of Hope,” fortæller Tatevik 

med begejsting.  

”I 1999, da min datter var næsten 

15 år gammel, hjalp Bridge of 

Hope mig med at flytte mit barn 

fra specialskole til en almindelig 

skole. I begyndelsen var jeg ikke 

sikker på, at jeg gjorde det rigtige, 

fordi hun som 15-årig skulle gå 

i 4. klasse sammen med 11-årige 

børn,” Siger Tatevik. 

Ashken er udviklingshæm-
met og blev i mange år 
holdt hjemme. Nu går hun 
i skole sammen med andre 
børn og er glad for det.
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Fakta
I Armenien er handicappede gen-

nem årtier blevet gemt af vejen. 

Handicaps blev betragtet som en 

skam både for familien og sam-

fundet og børnene blev placeret i 

lukkede institutioner. Landets sko-

lesystem har aldrig givet handicap-

pede børn en chance for at blive 

undervist på en måde, der tager 

hensyn til deres særlige behov og 

ingen armeniere troede, at børn 

med indlæringsvanskeligheder 

var i stand til at lære noget. siden 

1998 har Mission øst været med 

til at sørge for, at børnene har fået 

den undervisning, de har brug for. 

Mission øst har blandt andet 

forbedret de armenske skolers 

forfatning, udformet læseplaner for 

børn med indlæringsvanskelighe-

der og ikke mindst støttet forældre 

via støttegrupper. Mission øst 

forsøger desuden sammen med 

organisationen Bridge of Hope gen-

nem medier og samarbejde med 

ministerier at ændre samfundets 

holdning til handicappede.Frygten og bekymringerne viste 

sig dog at være grundløse. 

”Ashkhan klarer sig godt i den 

almindelige skole. Hun har fået 

mange venner, og er blevet en af de 

aktive elever i klassen, og sammen 

med sine venner deltager hun i or-

ganiseringen af sociale aktiviteter 

og skolefester,” siger Tatevik. 

”Det som gjorde størst indtryk 

på mig var, at der også var ”al-

mindelige” børn. Jeg har aldrig 

troet, at de kunne lege sam-

men og læse lektier sammen,” 

siger tatevik, mor til Ashkhen, 

der er udviklingshæmmet. 

 

Armenske skoler og in-
stitutioner er ofte i meget 
dårlig stand. Mission øst 
har forbedret en lang 
række skoler. Her er 
Ashken, der i modsætning 
til mange andre armenske 
børn med indlæringsvan-
skeligheder, nu går i skole 
sammen med andre børn. 



14 n y h e d e r

Den 6. april 2006 underskrev 

Mission Øst en vigtig kontrakt 

med Afdelingen for Humanitær 

Bistand ved den Europæiske 

Kommission (ECHO) for et nyt 

projekt i Tadsjikistan. Projektet 

skal forebygge de katastro-

fale følger, som jordskælv ofte 

har for den fattige befolkning

Tadsjikistan er et bjergrigt land, 

som tit rammes af jordskælv. 

Derudover er landet ekstremt 

fattigt. Mange bygninger i 

Tadsjikistan er bygget af material-

er af dårlig kvalitet. Dette betyder, 

at særligt den fattige befolkning er 

i fare for, at jordskælv resulterer i 

katastrofer.

Med dette projekt ønsker Mission 

Øst at forbedre katastrofebered-

skabet og samtidig højne folks 

bevidsthed om naturkatastrofer 

som jordskælv. Det vil gøre dem 

i stand til at forberede sig bedre 

på jordskælvene, som så ikke vil 

have de samme katastrofale følger. 

Mission Øst vil i projektet særligt 

fokusere på lokal kapacitet-

sopbygning og forbedringer af 

bygninger, så de kan modstå jord-

skælvene. Mission Øst og Shelter 

For Life ønsker at styrke det 

eksisterende katastrofeberedskab-

sprogram, som er lokalt forank-

ret i 40 lokalsamfund i fire af 

Tadsjikistans regioner. Samtidig 

ønsker vi at starte nye lignende 

programmer i to nye regioner. 

Dette involverer lokal træning og 

forbedringer af huse, så de bedre 

kan modstå jordskælvene. 

Nyt projekt i tadsjikistan

Mission østs årsmøde

Søndag d. 21. maj 2006 holdt 

Mission Øst årsmøde i Karlslunde 

Kirke. Generalsekretær Kim 

Hartzner og journalist Morten 

Østervang kom direkte fra 

Afghanistan til årsmødet, og 

de kunne levende berette om 

de mennesker, som Mission 

Øst hjælper i Afghanistan. 

”Min tur har overbevist mig 

om, at der dagligt sker kæmpe 

fremskridt i Afghanistan. Trods 

uroligheder er der håb om at 

bryde fattigdommen. I de lands-

byer, hvor vi arbejder, har rent 

vand, hygiejne og landbrugsstøtte 

forandret livet drastisk. 

Sundhedstilstanden er forbedret 

dramatisk,” siger Kim Hartzner.

Udover Afghanistan blev Mission 

Østs aktiviteter i de andre lande 

gennemgået, samt de mere 

formelle aspekter som hører sig 

hjemme på et årsmøde. Der var 

livlig debat om de potentielle 

barrierer, som det indebærer at 

arbejde i et land som Afghanistan. 

På årsmødet fortalte Mission Østs 

medarbejdere om de fremskridt, 

som der trods alt også sker i 

Afghanistan, og som Mission Østs 

bidrager til. 

På mødet var der også mulighed 

for Mission Østs givere til at 

fortælle, hvordan de oplever 

organisationen. Inger Hansen fra 

Haslev rejste sig op for at fortælle, 

hvor glad hun var for at kunne 

støtte Mission Øst: ”Her ved man 

altid, at hver eneste krone går til 

det, den er givet til. Hver eneste 

nødhjælpspakke går til dem, som 

trænger allermest. Særligt er jeg 

dog imponeret over de interna-

tionale medarbejdere, som gør et 

kæmpe stykke arbejde.”

Mission øst takker alle 
de fremmødte!
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Bestil en 
generalsekretær! 

Hver dag bruger Mission 

Øst vores velvillige støtters 

penge rundt omkring i ver-

den. Hvad går de egentlig 

til? Vil du høre mere om, 

hvordan dine penge dagligt 

forbedrer livet for nogle af 

verdens fattigste kommer 

Mission Østs generalsekre-

tær Kim Hartzner meget 

gerne ud og fortæller om 

vores arbejde – i kirker, på 

skoler, plejehjem eller et 

helt fjerde sted.

Ring på 

telefonnummer:  

39 61 20 48  

for at høre mere. 

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 

hjælpearbejde 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. 

Våbenhvile gør hjælp  
til landområder mulig
Nødhjælpsarbejdere har nu 

i stigende omfang adgang til 

områder, der har været utilgæn-

gelige under den langvarige 

konflikt mellem Nepals konge 

og maoistiske oprørere, skriver 

FN-nyhedsbureauet IRINnews. 

Mange hjælpeprojekter er 

enten blevet lukket eller skåret 

ned på grund af de sidste ti års 

vold, der har efterladt op mod 

13.000 døde. 

Men maoisterne er nu en del 

af fredsaftalen med den nye 

midlertidige regering, der 

har erstattet Kongen, som sad 

på magten. Den midlertidige 

regering består af syv partier, 

som blev indsat efter at Kong 

Gyanendra overgav magten i 

april. 

Det engelske ministerium for 

udviklingsbistand, Dfid, på-

peger imidlertid, at der stadig 

er stort behov for nødhjælp 

på landet – og at der stadig er 

mange barrierer.

”Maoisterne har krævet flere 

penge for at registrere interna-

tionale hjælpeorganisationer og 

for at lade dem arbejde i lands-

byer. Og mange hjælpearbejde-

re bliver stadig forment adgang 

fra visse landsbyer," forklarede 

Mark Mallalieu fra Dfid.

Der er imidlertid håb om en 

positive udvikling.

"Nu hvor fredsprocessen går i 

den rigtige retning forventer, vi 

at se flere udviklingsprojekter,” 

forklarer Rajiv Upadhaya fra 

Verdensbanken. 

Der har nu været tre runder af 

forhandlinger mellem rege-

ringen og maoisterne. Begge 

sider udtrykker ønske om at 

skabe en midlertid forfatning 

og en midlertidig regering, der 

inkluderer maoisterne. Og en-

delig skal der om seks måneder 

afholdes parlamentsvalg.

Mission Øst støtter en lokal-

samarbejdspartner i Nepal, der 

blandt andet driver et børne-

hjem, hvor der blandt andet 

bor børn, der har mistet deres 

forældre i konflikten. 
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Børn i Armenien  
har brug for din hjælp
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lokale partner Bridge of Hope 

for, at handicappede børn får 

mulighed for at gå i skole - og 
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Hjælp handicappede børn i Armenien
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