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Forsidefoto: 
Faozia (i midten) besøger som 
landbrugsrådgiver hver dag 
fattige familier i Afghanistan 
og hjælper dem med at dyrke 
grøntsager. Det giver bedre er-
næring og varer, som familierne 
kan sælge. Det er afgørende, at 
man når kvinderne i lands-
byen, hvor der er mangel på 
mad, dårlig sundhedstilstand 
og stor fattigdom. Det kan man 
kun ved at have kvinder ansat, 
der kan rådgive kvinderne. 
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Langt gensyn med Armenien
Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner tager sammen med familien 

et år til Armenien for at lede hjælpearbejdet. Armenien var pionerlandet 

for Mission Øst. Og for generalsekretæren, der var med til at fordele de 

første nødhjælpsforsyninger, er Armenien-projekterne hjertebørn.

Beretninger fra Afghanistan
Mission Øst har en lang række lokalt ansatte afghanske medarbejdere, 

der hver dag gør en kæmpe forskel. samtidig lærer de en masse, så de kan 

føre landets udvikling videre.

7-10 Afghanistan – kvinder skal ændre Afghanistan
Faozia har valgt at trodse normen i det stærkt traditionelle og islamiske 

Afghanistan. som én af få kvinder har hun et arbejde. Det har ikke været 

uproblematisk i det mandsdominerede samfund. Men netop kvinder er 

nøglen til at forbedre den dårlige sundhed- og ernæringstilstand, som hvert 

år koster tusindvis af børn og kvinder livet i Afghanistan. 

4-6

11-13

Tadsjikistan – selvhjælp er den bedste hjælp
I Tadsjikistan lærer fattige landsbyer selv at løse problemerne. Efter 

årtiers sovjet-styre og flere års borgerkrig er landet økonomisk i knæ 

og kan ikke regne med hjælp fra den centrale regering. De skal derfor 

lære at stå på egne ben. I landsbyen Khuchurkhi har indbyggerne taget 

initiativ til at bygge en skole.  
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Ingen udvikling uden kvinder

l e d e r

Af Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

”De vil gerne uddanne sig. De vil 

have et arbejde. De vil gøre en 

forskel for deres land – og i deres 

eget liv. De bidrager til at tjene 

penge til deres egne familier og 

til at gøre livet mere nænsomt 

for Afghanistans fattigste.”

”Jeg køber selv mit eget tøj. Jeg 

sparer 150-300 kroner op hver 

måned, så jeg kan komme på 

universitetet og læse til ingeniør. 

Resten af pengene går til familien”. 

Sådan lyder udsagnet fra unge 

afghanske Mina, der er bogholder 

og kontorassistent i Afghanistan. 

Hun er en del af en lille gruppe 

af kvinder i Afghanistan, der 

hver dag går på arbejde i Mission 

Øst. Det gjorde et særligt indtryk 

på mig, da jeg mødte dem på en 

rundrejse i Afghanistan. I dette 

blad kan du læse om disse ganske 

særlige personer. 

Viden og opsparing

Som noget ret usædvanligt har 

kvinderne et professionelt arbejde 

– på trods af at det i deres lokale 

samfund ofte er lig med ringeag-

telse og hån. Men for kvinderne, 

der arbejder i Mission Øst, betyder 

arbejdet, at de kan tjene penge og 

bidrage til familien – og for nogle 

af de unge piger betyder det, at 

de får viden og en opsparing, der 

giver dem mulighed for at tage en 

universitetsuddannelse. 

De vil gerne uddanne sig. De vil 

have et arbejde. De vil gøre en 

forskel for deres land – og i deres 

eget liv. De bidrager til at tjene 

penge til deres egne familier og 

til at gøre livet mere nænsomt for 

Afghanistans fattigste. Og nok så 

vigtigt: De er med til at sørge for, 

at Afghanistan har personer med 

viden og erfaring, når organisa-

tioner som Mission Øst en dag 

forlader landet. 

Kvinder kan nå kvinder

Og endelig viser reportagen i dette 

blad om vores dygtige medarbej-

der Faozia, at det er helt afgørende 

at have kvinder med om bord. For 

kvinderne kan nå andre kvinder! 

Og i Afghanistan er det helt afgø-

rende, at vi når kvinderne. 

Du kan ikke udvikle landet uden, 

at alle er med. Og kvinderne 

er dem, der styrer en stor del 

af husholdningen. Og det er en 

vigtig funktion at tage fat om i et 

land, hvor hvert fjerde barn dør 

af sygdomme, der kunne være 

undgået. Dårlig hygiejne, beskidt 

vand og utilstrækkeligt varieret 

ernæring er nogle af de ting, der 

skal ændres. Og her  

spiller kvinderne  

en afgørende rolle.  

Det er derfor også  

fantastisk at se, at  

landsbyerne, som  

Mission Øst arbej- 

der i, kan se, at det 

nytter.

Kim Hartzner,  

læge og generalsekretær

Ingen udvikling uden kvinder

l e d e r

Af Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

Mission Øst har et team af både 
landbrugs- og hygiejnemedarbejdere 

bestående af kvinder. Deres indsats 
redder liv i de små landsbyer, hvor alt 
for mange børn dør på grund af dårlig 
hygiejne og har en dårlig sundhedstil-

stand på grund af dårlig ernæring.  
Foto: Mission Øst
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selvhjælp er den bedste hjælp

De 146 børn i Khuchurkhi 
har nu fået en skole. Efter 
borgerkrigen kan de 
offentlige myndigheder 
ikke magte at sørge for 
landsbyerne. Mission Øst 
hjælper landsbyerne med 
at udvikle sig og tage deres 
udvikling i egne hænder.

Under det kommunistiske styre i den 

ex-sovjetiske republik Tadsjikistan 

blev alt bestemt fra oven. Efter 

Sovjetunionens sammenbrud og 

den efterfølgende borgerkrig lider 

landet af udbredt fattigdom og de 

offentlige myndigheder er svæk-

kede. Mission Øst hjælper en lang 

række landsbyer til at tage udviklin-

gen i egen hånd og skabe resultater, 

der holder – også når hjælpen fra 

de internationale organisationer 

stopper. Mission Østs vicegeneral-

sekretær har været i Tadsjikistan.

”Jeg er begejstret over, hvor langt 

vi er nået ved at arbejde sammen 

her i landsbyen. Før prøvede vi 

bare hver især at overleve men 

nu har vi en stærk forening, der 

gør det muligt for os at løse vores 

problemer et skridt ad gangen.” 

Det forklarer Kabibullo Saiobidov, 

formand for lokalsamfunds orga-

nisationen ‘Gairat’ fra Gulobod 

landsby. 

De gennemgår organisationens 

manual, hvor alle aktiviteter plan-

lægges og registreres. Manualen 

indeholder oplysninger om de vig-

tigste problemer i lokalsamfundet, 

medlemmerne i organisationen, 

mødeaktivitet, planlagte aktivi-

teter til forbedring af forholdene 

og medlemmernes landbrugs- og 

indtægtsskabende aktiviteter. 

Fælles pengekasse

”Vi har haft meget glæde af de 

redskaber, vi har fået af Mission 

Øst. En af de vigtigste er admini-

strationen af en fælles pengekasse, 

som vi alle bidrager til, og hvor vi 

i fællesskab kontrollerer udlån af 

vores midler til medlemmernes 

indtægtsskabende aktiviteter. Det 

er blevet muligt for os at opbygge 

en fond, som giver os tryghed 

og håb for fremtiden,” forklarer 

Kabibullo Saiobidov. 

Landsbyorganisationer som Gairat 

er hjørnestenen i Mission Østs 

arbejde i Tadsjikistan. Det er de 

lokale strukturer, deres drivkraft 

og ønsker, som styrer udviklingen 

Af Peter samuelsen,  
vicegeneralsekretær 
i Mission Øst
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Mission Øst hjælper 42 
fattige landsbyer med at 
opbygge organisationer, 
der kan tage hånd om ud-
viklingen i byen og sørge 
for ting som rent drik-
kevand, skolebygninger 
eller andre presserende 
behov. siden borgerkri-
gen har det offentlige 
ikke magtet at hjælpe.

og sikrer, at den bliver bæredyg-

tig på lang sigt. Det bedste er, 

når organisationer dannes uden 

hjælp fra Mission Øst, eller når 

organisationer når dertil, at de 

ikke længere har brug for hjælp fra 

Mission Øst. 

Lokalorganisation bygger skole

Landsbyorganisationen 

Khucharkhi i samme region er et 

godt eksempel på lokalt initiativ.

”Vi blev forflyttet herfra til bom-

uldskollektivet i dalen i 1953 af 

det sovjetiske styre, men vendte 

tilbage i 1992 efter det sovjetiske 

styre var brudt sammen. Vi var 

midt i en borgerkrig og der var 

ingenting her. Det var hårdt og er 

stadig hårdt, men det har lært os 

at klare os selv og vi har blandt 

andet bygget denne skole til vores 

børn,” forklarer Nurali Nuraev, 

som er lærer på skolen og formand 

for landsbyorganisationen. 

Området er fattigt på 

naturressourcer og der er 

ikke mange indtægtskil-

der, men landsbyen prø-

ver at ernære sig gennem 

husdyravl og havebrug. 

De vil gerne formalisere 

deres sammenslutning, 

så de kan få ejerskab 

over jorden, men det er 

ikke nemt. Mission Øst 

hjælper landsbyen hoved-

sageligt med at få adgang 

til vand for det er det mest 

påtrængende behov for landsbyen. 

I 2005 hjalp Mission Øst 42 

landsbyorganisationer med deres 

initiativer til at forbedre vilkårene 

for de 48.000 indbyggere i deres 

lokalsamfund i Tadsjikistan. Det 

er godt at se, når lokalbefolknin-

gen tager udviklingen i deres egen 

hånd, og vi hjælper dem på den vej 

de ønsker at gå. 

Fakta:

Tadsjikistan
sikkerhedssituationen efter 

sovjetunionens sammenbrud i 

1991 var spændt i alle de central-

asiatiske republikker, men intet 

andet sted udløste det så blodige 

kampe som i Tadsjikistan. Den lil-

le republik nord for Afghanistan 

opnåede selvstændighed i 1991, 

men blev hurtigt kastet ud i en 

borgerkrig fra 1992 til 1997. 

Tadjikistan var allerede inden 

selvstændigheden en af de fattig-

ste republikker i sovjetunionen. 

Borgerkrigens ødelæggelser 

samt tørke og jordskælv i 2000 

forværrede situationen, og store 

dele af befolkningen er afhængig 

af udenlandsk nødhjælp. 

Kilde: Udenrigsministeriet 

”Det er de lokale strukturer, 

deres drivkraft og ønsker, som 

styrer udviklingen og sikrer, 

at den bliver bæredygtig på 

lang sigt. Det bedste er, når 

organisationer dannes uden 

hjælp fra Mission Øst, eller 

når organisationer når dertil, 

at de ikke længere har brug 

for hjælp fra Mission Øst.”
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Fakta: 

Det gør Mission Øst 

I den sydlige del af Afghanistans 

naboland, Tadsjikistan, støtter 

Mission Øst fattige bønder. 

Mange familier i landet sulter, 

fordi de ikke ved, hvordan de 

skal dyrke deres udpinte jord. 

Mission Øst sørger for, at de 

forarmede tadsjikere får: 

• Hjælp til at udvikle lokale 

organisationer, der kan  

styre lokale projekter.

• Adgang til rent vand

• Levedygtige afgrøder

• Uddannelse i hygiejne og for-

bedring af sanitære forhold

t a d s j i k i s t a n

til at hjælpe beboerne, og landbru-

gene gik fallit. Selv nu mere end ti 

år senere er der ikke nogen hjælp 

at hente fra staten.  

En række beboere flyttede ud 

og dannede den lille landsby 

Khuchurkhi. I den lille landsby 

har man taget udviklingen i egen 

hånd for at skabe forbedringer. For 

nylig gik beboerne sammen om at 

bygge deres egen skole til byens 

146 børn og som nu står fær-

dig. Det fortæller lederen af den 

lokale landsbyorganisation Nurali 

Nuraev.  

Der er otte lærere i skolen. Det er 

lykkedes at få myndighederne til 

at betale for skolen. Men alle faci-

liteterne som borde, stole og bygn-

inger har beboerne selv betalt. Og 

med et lån fra Verdensbanken kan 

indbyggerne betale for bøgerne, 

som de betaler tilbage over tre år. 

Landsbyen var gået i gang med 

at bygge skolen, før Mission Øst 

begyndte at hjælpe byen. I dag 

hjælper Mission Øst den lokale 

landsbyorganisation med at føre 

forbedringer ud i livet. Lige nu er 

landsbyen ved at skaffe adgang til 

rent vand. 

Fattig landsby byggede skole
Da borgerkrigen brød ud, forsvandt 

levegrundlaget for mange men-

nesker i Tadsjikistan. Den lille 

landsby Khuchurkhi blev dannet, 

da de store kollektive farme gik 

fallit. Her forsøger beboerne i 

fællesskab at skabe forbedringer. 

De har netop bygget en skole. 

Under Sovjettiden boede ind-

byggerne I den lille landsby 

Khuchurkhi ved de statslige 

Kauhous landbrug. Her var de 

garanteret løn og børnene gik 

i skole og i børnehave. Men da 

borgerkrigen brød ud i 1992 var 

virkeligheden pludselig en anden 

for beboerne, der havde boet ved 

landbrugene siden 1953. Der var 

ikke længere statslige ressourcer 

Af Peter samuelsen,  
vicegeneralsekretær 
i Mission Øst
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Faozia har valgt at trodse normen i 

det stærkt traditionelle og muslim-

ske Afghanistan. Som én af få kvin-

der har hun et arbejde. Det har ikke 

været uproblematisk i det mandsdo-

minerede samfund. Men netop kvin-

der er nøglen til at forbedre den dår-

lige sundheds- og ernæringstilstand, 

som hvert år koster tusindvis af 

børn og kvinder livet i Afghanistan. 

Ude på gaden træder Faozia ind i 

den hvide Toyota-firehjulstrækker, 

der venter på hende og løfter lidt 

på sløret, da hun er inden for. Som 

et særsyn i denne afsides bjergby 

har hun – selvom hun er kvinde 

- et arbejde. Som landbrugsrådgi-

ver i Mission Øst kører hun dagligt 

rundt i de afsides og fattige lands-

byer i området for at hjælpe både 

fattige kvinder og familier.  

Selvom det snart er fem år siden, 

at det islamiske styre Taliban, der 

Kvinder skal ændre Afghanistan
holdt landets kvinder i et jerngreb 

faldt, har det ikke været nemt for 

hende at have et arbejde. 

”Din mand er svag”, lød kom-

mentaren fra en nabo til én af 

Faozias kolleger for nylig. Hans 

eneste brøde var, at han – ligesom 

Faozias mand – lader sin kone gå 

på arbejde.

Faozia trækker på skulderen. ”Min 

mand gør ikke forskel mellem 

kvinder og mænd. Han synes, jeg 

skal kunne gøre det 

samme som ham, uan-

set hvad andre siger,” 

siger Faozia og tilføjer: 

”Han er modig”. 

Særligt i starten var der 

stærk modstand mod, 

at Faozia og hendes kol-

leger skulle arbejde i en 

vestlig organisation.

”Folk sagde til os, at der 

ikke længere skulle arbejde 

kvinder. Men vi fortsætter. 

Hvis jeg stoppede nu og gav 

op, ville de andre kvinder i 

organisationen heller ikke 

arbejde,” siger Faozia.

 

a F g h a n i s t a n

Af Morten Østervang,  
journalist i Mission Øst

45-årige Faozia er én af de 
få afghanske kvinder, der 
går på arbejde. Her råd-
giver hun andre kvinder, 
der lider af fattigdom. 

Modstanden blev større, da der 

opstod demonstrationer i byen 

sidste år efter nyheder om, at 

amerikanske efterforskere på 

Guantanamo-basen skulle have 

skændet Koranen. Mens der hos 

dele af byen opstod en antivestlig 

stemning, blev udenlandske hjæl-

peorganisationer mål. En gruppe 

demonstranter angreb og brændte 

Mission Østs kontor, hvor Faozia 

arbejder. 

Ingen kvinder i organisationerne

”Folk sagde til os, at der ikke læn-

gere skulle arbejde kvinder. Men 

vi fortsætter. Hvis jeg stoppede nu 

og gav op, ville de andre kvin-

der i organisationen heller ikke 

arbejde,” siger Faozia.

Faozias historie er ikke enestå-

ende. Overalt i Afghanistan er 

der kræfter, der arbejder i mod, at 

kvinder skal arbejde. Menneske-
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der. Der er kvinder i parlamentet. 

40 procent af pigerne kommer nu 

i skole. I Kabul går en del kvinder 

på arbejde. Af og til ser man også 

kvinder, der har smidt burkaen i 

Kabul.  

Men det er særligt i hovedstaden 

Kabul, at forholdene har ændret 

sig for kvinder. På landet holder 

de stærke traditioner kvinderne i 

de samme mønstre. I den nord-

afghanske provins Badakhshan, 

hvor Faozia bor, er forholdene lidt 

friere. Men der er stadig langt. 

Fra Kabul til landet

For Faozia var det egentlig heller 

ikke meningen, at hun skulle bo 

på landet. I atten år boede hun i 

hovedstaden Kabul.  Hun stude-

rede litteratur og arbejdede som 

lærer – og burkaen, den var ikke 

nødvendig. Lige ind til Taliban 

overtog byen i 1996. Pludselig 

havde hun ikke noget arbejde. 

I to måneder opholdt hun sig stort 

set kun i sin lejlighed og under-

viste sin datter hjemme, fordi 

Taliban forbød piger at gå i skoler 

og kvinder ikke måtte arbejde. 

Det fik Faozia til at tage beslut-

ningen om at flygte tilbage til 

sit fødested i det nordøstlige 

Afghanistan. På trods af at hun 

24 år tidligere netop var flygtet 

fra landsbyen Baharak efter, at 

en lokal mullah myrdede hendes 

rettighedsorganisationen Human 

Rights Watch kan således berette 

om jævnlige trusler mod kvinder, 

der arbejder i NGO’er.

Små fremskridt

Det er snart fem år siden, at det 

strenge islamiske Taliban-styre 

faldt. Her måtte kvinder ikke 

arbejde, gå i skole og skulle helst 

holde sig inden døre. Siden er der 

da også sket fremskridt for kvin-

Faozia og hendes  
kvindelige kollega forlader 

et møde i landsbyen 
Payensar. Under mødet 

har de to kvinder siddet 
på afstand under et træ 

og observeret mødet mel-
lem landsbyens mænd. 

Kvinder og mænd holdes 
adskilt i Afghanistan. 

Langt de fleste afghanske 
kvinder bruger  den så-

kaldte burka, der dækker 
deres krop og ansigt. 

a F g h a n i s t a n
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mor, 14-årige søster og 12-årige 

bror. På spørgsmålet om hvorfor, 

trækker hun på skuldrene: ”Min 

familie var veluddannet”. Hendes 

to overlevende søskende flygtede 

til Canada og Tyskland. 

Hård rejse

For Faozia var det en omvæltning 

at komme tilbage til Baharak. Her 

havde Taleban endnu ikke vundet 

terræn – og gjorde det aldrig. Efter 

ni dages rejse i bil og til fods over 

bjerge og forbi utallige Taleban-

checkpoints lykkedes det hende 

og børnene at komme til Baharak. 

Her kunne hendes pige trods alt 

gå i skole. Men for kvinder er for-

holdene alligevel strenge, selvom 

det er én af de mere frie regioner 

i Afghanistan. Derfor kan det un-

dre, at Faozia i dag otte år senere 

stadig er i Baharak. 

”Det her et mit hjem. Og befolk-

ningen har brug for vores hjælp”, 

forklarer Faozia. 

”Jeg har en uddannelse. Jeg har 

viden, og den vil jeg dele med de 

mange fattige familier i området, 

der har brug for min hjælp,” siger 

Faozia. 

Brug for kvinderne

At der er brug for hende, er Faozia 

ikke i tvivl om. 

”Kun en kvinde kan nå de andre 

kvinder og give dem den viden, 

der skal bringe dem ud af deres 

fattigdom”. 

I Afghanistan ville det 

være helt utænkeligt at 

en mandlig nødhjælps-

arbejder fik adgang til 

at undervise de lokale 

kvinder.  

”Men skal du forbedre 

sundheden, som er 

vigtig for overhovedet 

at fungere og skabe 

fremskridt, skal du have fat i 

kvinderne.  De styrer husholdnin-

gen. De sørger for børnene og laver 

maden”, forklarer Faozia. 

Som landbrugsrådgiver besøger 

Faozia dagligt områdets afsides 

landsbyer og underviser byens fat-

tige kvinder i at dyrke grøntsager 

i deres køkkenhaver og få bedre 

hygiejne i køkkenerne. 

Det bjergrige Badakhshan er en af 

de mest underudviklede provin-

ser i Afghanistan - verdens sjette 

fattigste land. Fire års krig mellem 

Taliban og Nordalliancen – og 

årtier med krig før det - betød, at 

den eneste adgangsvej til regio-

nen var lukket, og provinsen blev 

isoleret fra omverdenen og hjælp 

udefra. 

 Kvinderne, der holdes hjemme, 

ved  ikke overraskende intet om 

hygiejne eller om at dyrke grøntsa-

ger, da de ofte ikke indgår i maden 

i bjergegnene. Konsekvenserne 

er klare: Hvert fjerde barn dør, 

inden det fylder fem år på grund 

af sygdomme, der kunne være 

undgået med en smule mere viden 

om hygiejne og ved at drikke 

rent vand. Og ved at lære basale 

teknikker kan kvinderne lære at 

dyrke de grøntsager, der skal til 

for at de selv og deres børn undgår 

den underernæring, der er med til 

at gøre dem modtagelige over for 

sygdomme. 

Alligevel har Mission Østs medar-

bejdere måttet bruge meget tid på 

at overbevise landsbyerne om, at 

kvinderne skal modtage undervis-

ning. Men der er fremskridt. 

Faozia lærer kvinderne 
teknikker til, hvordan 
de skal dyrke jorden. 
Kvinderne får også såsæd 
og lærer hvordan de 
skal opbevare maden. 

”Men skal du forbedre 

sundheden, som er vigtig 

for overhovedet at fungere 

og skabe fremskridt, skal du 

have fat i kvinderne.  De 

styrer husholdningen. De 

sørger for børnene og laver 

maden”, forklarer Faozia.  
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Mission Øst  
i Afghanistan 
siden krigen i Afghanistan 

sluttede, har Mission Øst 

sørget for, at afghanere kan 

overleve, dyrke deres jord og 

genopbygge deres land. Mange 

afghanere ejer ikke andet end 

det tøj, de har på. Deres hjem 

ligger sønderbombede hen. 

Derfor hjælper Mission Øst 

afghanske børn og voksne i det 

nordøstlige Afghanistan ved at: 

• Bygge veje til  afsides 

 landsbyer for at give dem 

adgang til markeder,  

skoler og hospitaler

• Give adgang til rent drikke-

vand

• Uddanne i sundhed og 

 hygiejne for at beskytte  

mod sygdomme

• Bygge dræningskanaler for at  

forbedre landbrugsjord

• Hjælpe tusindvis af afghanere 

med at lave køkkenhaver,  

der kan forbedre deres føde-

varesituation og give bedre  

ernæring

rådgiver for byens kvinder, mødet 

drejer sig om. Men traditionen 

forbyder, at en kvinde deltager i 

mødet. Eller at hun i det hele taget 

taler med mænd. Derfor sidder 

hun på afstand og betragter mø-

dets gang. 

”Da de startede, var der ingen, 

der kunne lide det, og de skulle 

kæmpe i landsbyen. Men i dag kan 

vi se resultaterne. Nu har vi mad, 

som vi kan spise og sælge på mar-

kedet. Og før døde der 20-30 børn 

om året. Nu dør ingen,” forklarer 

landsbylederen. 

Skridt for skridt

Men for Faozia drejer det sig ikke 

kun om at skaffe mad på bordet til 

familierne. 

”Kvinderne i landsbyen 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. Ved at de arbejder 

i køkkenhaver, ændrer vi tingene 

gradvist. De bliver i stand til 

at klare sig selv. Det er svært at 

ændre kulturen, det skal ske skridt 

for skridt,” forklarer Faozia. 

Undervisning redder liv

I den lille landsby Payensar har 

kvinderne i de sidste år modta-

get undervisning. Som så mange 

andre landsbyer har byen været 

præget af de mange årtiers konflikt 

og mangel på udvikling. Alligevel 

tog byen ikke i mod Faozia med 

åbne arme, da hun kom til byen 

for at hjælpe. 

”Først var vi chokerede. Skal en 

kvinde undervise os? Skal en 

kvinde tale med mændene her 

i landsbyen?” siger lederen af 

den lokale landsbyforsamling og 

peger op mod Faozia og 

hendes kvindelige kol-

lega der kigger ned på 

forsamlingen. 

Faozia sidder i skyg-

gen under et træ på en 

lille skråning iklædt sin 

burka. Herfra kan hun 

se over til mændene, 

der ti meter derfra sid-

der samlet på et tæppe 

og holder møde i den 

lokale shura - landsbyfor-

samlingen. Egentlig er det også 

Faozias arbejde som landbrugs-

Vejene i Afghanistan er 
ofte temmelig ufremkom-
melige. Faozia og hendes 
kolleger rejser i firehjuls-
trækkere rundt i bjergene.  



11a F g h a n i s t a n

Kvinder i aktion 
I forbindelse med ansættelse af 

personale skeler Mission Øst ikke 

til køn, politik, religion eller race. 

I Afghanistan var det dog i første 

omgang ikke let for kvinder at tage 

arbejde i en international orga-

nisation som Mission Øst. I dag er 

et antal dygtige kvinder derimod 

stolte af at arbejde for os og har 

gjort det på trods af de forskellige 

reaktioner fra deres bagland.

“Jeg har arbejdet 3 år for Mission 

Øst, siden 2003. Først som 

radiooperatør, nu som logistik-

administrator. Tidligere var jeg 

gymnasielærer i 6 år, indtil 1995. 

Jeg blev gift for 8 måneder siden 

og min mand er glad for, at jeg nu 

arbejder for Mission Øst: Jeg vil 

gerne se Mission Øst udvikle sig 

som organisation og blive større 

og større, med mere projektaktiv-

itet, og mere arbejde i provinserne. 

Det er godt at have drømme for 

fremtiden. Personligt er det min 

ambition at lære mere om com-

putere og forbedre mit engelsk. Jeg 

ønsker for mit land at kvinder har 

de samme rettigheder som mænd. 

Det er min drøm at blive politiker 

om 10 år.”

”Jeg ønsker for mit land at 

kvinder har de samme ret-

tigheder som mænd. Det er 

min drøm at blive politiker 

om 10 år”, siger Waheda, der 

er logistiker i Mission Øst.

 

Waheda, logistikadministrator: 
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“Nogle mullaher og visse af de 

uuddannede folk kan ikke lide, 

hvad vi gør, men vores eget folk og 

vores familier støtter os. Tidligere 

var vi bange for at møde ikke-mu- 

slimer, og troede på, at en kvinde 

ifølge islam ikke må vise sit ansigt. 

Under Taliban blev alle kvinder 

og unge pige indendøre. Vi har 

indset, at det er svært at gøre alle 

tilfreds. Når vi tager ud i lands-

byerne, forklarer vi indbyggerne, 

hvorfor vi er der, at vi kommer fra 

Mission Øst og at vi er kommet for 

at hjælpe folk. Vi ønsker bræn-

dende at se forbedringer i lokal-

samfundene som resultat af vores 

arbejde. Når vi er i landsbyerne, 

ser vi mange eksempler på dårlig 

hygiejne: På steder hvor beboerne 

ikke har adgang til latriner 

besørger kvinderne i et hjørne og 

børnene har også et bestemt sted, 

hvor de besørger. Under sådanne 

forhold forklarer vi behovet for 

latriner og hvorfor de er nødven-

dige for at forhindre sygdomme. Vi 

forklarer sammenhængen mellem 

husdyr-afføring, som ender i floder 

og folk, der bliver syge af at drikke 

vand fra floden. I nogle landsbyer 

har vi lært folk at de skal give kogt 

vand til børnene med diarré, så de 

bliver raske og således virker det 

som et eksempel til efterfølgelse 

for de andre beboere, så alle kan 

blive raske.”

“Jeg har arbejdet for Mission Øst 

i 2 år, det første år som radio-

operatør og igennem de sidste 5 

måneder som administrations- og 

økonomiassistent. Jeg bor hjemme 

hos mine forældre sammen med 

7 af mine søskende. Kun 3 i 

hjemmet tjener penge: min far 

tjener som gartner 100 dollars om 

måneden, min ene bror tjener 50 

dollars som lærer, og jeg tjener 

280. Jeg køber selv mit eget tøj. 

Jeg sparer 20-50 dollar op hver 

måned, så jeg kan komme på 

universitetet og læse til ingeniør. 

Resten af pengene går til fami- 

lien. Alle i min familien er glade 

og stolte over at jeg arbejder for 

Mission Øst. Jeg er sikker på, at 

min fremtidige mand vil støtte mig 

i mit ønske om at få en uddan-

nelse. Afghanske mænd forstår 

mere og mere, at kvinder har brug 

for en uddannelse, så de kan få 

et job og have en indtægt. Når 

jeg har færdiggjort min uddan-

nelse vil jeg gerne arbejde for en 

international organisation eller for 

et hospital.”

“nogle mullaher og visse af 

de uuddannede folk kan ikke 

lide, hvad vi gør, men vores 

eget folk og vores familier 

støtter os. Tidligere var vi ban-

ge for at møde ikke-muslimer, 

og troede på, at en kvinde 

ifølge islam ikke må vise sit 

ansigt.” Bilkis, sundheds-

medarbejder i Mission Øst.

 

Kvinderne lytter opmærk-
somt, da Mission Østs 
medarbejder Mahbooba 
demonstrerer, hvordan 
man vasker hænder 
ordentligt med sæbe. 
Det er med til at forbedre 
hygiejnen markant og i 
sidste ende give færre 
syge børn og voksne. 

Bilkis, medlem af sundhedsteamet: 

Mina, Administrations-og økonomiassistent på kontoret i Faizabad:
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Mission Østs generalsekretær Kim 

Hartzner tager nu sammen med 

familien et år til Armenien for at 

lede hjælpearbejdet. Armenien 

var pionerlandet for Mission Øst 

tidligt i organisationens historie. 

Og for generalsekretæren, der var 

med til at fordele de første nød-

hjælpsforsyninger, er Armenien-

projekterne et hjertebarn

I 1980 var Kim Hartzner i 

Armenien for første gang på en fe-

rierejse, mens Armenien stadig var 

fredeligt. At han blot få år senere 

skulle befinde sig midt i en krig i 

Armenien i gang med at arrangere 

en stor nødhjælpsindsats med 

Hercules-fly, hospitalsudstyr og 

fødevareuddelinger, ville han for-

Langt gensyn med Armenien
mentlig ikke have troet på. Eller 

at han i de næste år skulle komme 

til at rejse jævnligt til Armenien 

for at fremme handicappede børns 

rettigheder. Nu sætter han og 

familien prikken over i´et. 

Efter at Kim Hartzner som gene-

ralsekretær i mange år har været 

øverste ansvarlig for organisa-

tionens lande-programmer og 

dermed også Armenien, er det nu 

blevet tid til at få fingrene en tand 

længere ned i det daglige hjælpe-

arbejde: Fra august skal Kim lede 

Mission Østs kontor og program-

mer i Armenien. 

Hustruen Dorte og deres tre 

sønner Phillip, Peter Vincent og 

Alexander rykker for et år rød-

derne op fra rækkehuset i Holte 

og flytter til hovedstaden Jerevan, 

hvor de har lejet en villalejlighed. 

Her skal de bo det næste år frem. 

Projekterne under huden

Kim har i de sidste mange år haft 

travlt med at opbygge Mission 

Østs organisation, og styre den 

hastige udvikling, som organi-

sationen er gået igennem med 

kontorer i København, 

Belgien, Afghanistan, 

Tadsjikistan, Armenien 

samt partnerorgani-

sationer i Rumænien, 

Bulgarien og Nepal.  

Nu er det tid til at få 

fingrene længere ned i 

det daglige hjælpearbejde.

”Jeg tror, det er sundt at komme 

ud og få projekterne op under 

huden. Og så er mit forhold til 

Armenien ganske særligt,” forkla-

rer Kim. 

Siden 1992, hvor krigen med na-

bolandet Aserbajdsjan rasede, har 

Kim været i Armenien over tyve 

gange. Under krigen stod Mission 

Øst for dets første større nød-

hjælpsuddelinger. Umiddelbart 

efter krigen fik Kim, der er uddan-

net læge, hurtigt øje på det kæmpe 

behov, der var blandt landets 

handicappede. 

Af Morten Østervang,  
journalist i Mission Øst

”Jeg tror, det er sundt at 

komme ud og få projekterne 

op under huden. Og så er mit 

forhold til Armenien ganske 

særligt,” forklarer Kim.  

Kim tager hustruen Dorte 
og deres tre drenge med til 
Armenien. I midten er det 
to-årige Alexander og for-
rest i billedet ses Philip på 
ti og Peter Vincent på seks.
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Desperate forhold for 
handicappede

Tusindvis af børn blev holdt i 

kummerlige forhold inden 

for i institutioner, uden 

ordentlig omsorg og ud-

dannelse og blev betragtet 

som en skamplet. Samtidig 

var landets økonomi og in-

frastruktur brudt sammen, 

og det gjorde bestemt ikke 

udsigterne bedre. 

”Der var ikke ret mange 

organisationer, der hjalp 

i Armenien. Men for os, 

der havde et kendskab til 

landet og kunne russisk, 

var det oplagt. Landet var 

desperat fattigt efter krigen. For 

Mission Øst var Armenien også 

et pionerland. Det var det land, 

vi etablerede os i først,” forklarer 

Kim, der også har sat sig selv den 

målsætning at han skal kunne tale 

armensk inden november.

Fakta: 

Det gør Mission Øst 

Mission Øst har arbejdet i Arme-

nien siden 1992. Befolkningen i 

den tidligere sovjetrepublik er 

tynget af store sociale proble-

mer. Problemer, der ofte rammer 

samfundets mest sårbare, bør-

nene. I den armenske hovedstad, 

Jerevan, og i den sydlige del 

af landet støtter Mission Øst: 

• undervisning af  

handicappede børn

• vejledning af forældre  

til handicappede børn

• udvikling af  

sundhedsklinikker

Samtidig har en del af projekterne 

i Armenien et lægefagligt indhold, 

hvilket gør det særligt interessant 

for Kim. Men i det daglige bliver 

det nu først og fremmest den over-

ordnede ledelse af landekontoret, 

hvor der er otte ansatte, der bliver 

hans opgave. Der skal søges flere 

projekter. Mission Øst skal være 

endnu mere synlig i Armenien. 

Og der skal rejses penge fra flere 

støtter. Og så skal der også være 

lidt tid til arbejdet i Danmark. 

Kim slipper ikke kasketten som 

generalsekretær for Mission Øst.

Imens Kim er væk skal Mission 

Østs vicegeneralsekretær Peter 

Blum Samuelsen varetage den dag-

lige ledelse, mens Kim stadig vil 

være den, der tager de langsigtede, 

strategiske beslutninger. 

Det er et fattigt land, familien 

vender ned til, forklarer Kim. 

”Efter krigen sluttede i 1994 var 

landet brudt sammen. Ud af dets 

tre millioner indbyggere, vurderes 

det, at der kun er 1,8 millioner 

tilbage. Mange er ganske enkelt 

flygtet. Og det er ofte de uddan-

nede”. 

Samtidig har det største naboland, 

Tyrkiet, igennem årevis blokeret 

for Armeniens eksport, hvilket har 

ramt landet hårdt. 

For familien bliver det da også en 

omvæltning. Men familien har 

allerede været nede og sondere 

på forhånd. Philip på ti og Peter 

Vincent på seks starter begge i en 

international skole. Og Aleksander 

på to skal sammen med moderen 

Dorte deltage i en pasnings-

ordning. Familien har da også 

allerede fundet både en armensk 

og en international kirke, hvor de 

vil komme. 

”Der var ikke ret mange 

organisationer, der hjalp 

i Armenien. Men for os, 

der havde et kendskab til 

landet og kunne sproget, 

var det oplagt. Landet 

var desperat fattigt efter 

krigen. For Mission Øst 

var Armenien også et 

pionerland. Det var det 

land, vi etablerede os 

i først,” forklarer Kim

 

”Mission Øst startede med at levere 
nødhjælp til det fattige Armenien, der 
var på sammenbruddets rand, efter 
krigen mod Aserbajdsjan. Mission 
Øst har fortsat sit arbejde i Armenien 
siden og arbejder i dag for at forbedre 
vilkårene for handicappede børn”.
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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. 

Det tadsjikiske ministerium 

for katastrofer og civilforsvaret 

holdte sammen med internatio-

nale organisationer en interna-

tional konference om katastrofe-

forebyggelse. Konferencens 

formål var at udvikle standardi-

Mission Øst bidrager til international 
 konference om katastrofer

 

Har du en god 
ide – eller et 
spørgsmål?

Sidder du tilbage med et 

spørgsmål, når du har 

læst en artikel i Mission 

Østs blad? Noget du 

gerne vil have et svar på? 

Tøv ikke med at skriv til 

Mission Østs redaktion, 

hvis der er noget, du 

gerne vil have svar på. Det 

kan også være, at du har 

et helt specifikt emne, du 

gerne vil have vi tager op 

i bladet – så kontakt os og 

så ser vi, om ikke det kan 

lade sig gøre.  

Du kan kontakte redak-

tionen ved at skrive til 

Morten Østervang på 

morten.ostervang@

miseast.org eller ring til 

Mission Øst 3961 2048.

serede metoder til at reagere på 

katastrofer – som er baserede 

på klare analyser af risiko og 

behov. 

Under konferencen besøgte 

repræsentanter fra regerin-

gen, ministre, internationale 

organisationer, lokale NGOer 

og journalister vores stand. Her 

havde Mission Øst mulighed for 

at fortælle om vores langsigtede 

planer i Tadsjikistan. 

Mission Øst bidrog til konferencen sammen med en række andre internationale organisationer. 
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I afghanske isolerede landsbyer 

mangler familier tilstrækkelig 

ernæring, har ikke adgang 

til rent drikkevand og ved 

efter mange års isolation ikke 

tilstrækkeligt om hygiejne. 

Det er nogle af grundene til, at 

hvert fjerde barn i Afghanistan, 

dør inden det fylder fem år. I 

de landsbyer, hvor Mission Øst 

hjælper, ændrer vi den tilstand.

Afghanske familier  
har brug for din hjælp

Hjælp Mission Øst med at forbedre livet  
i afghanske landsbyer


