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samarbejder med lokale partnere i Bulgarien, 

Nepal og Rumænien, og er involveret i en 

fælles hjælpeindsats for de overlevende 

efter flodbølgen i Asien. Mission øst mod-

tager økonomisk støtte fra blandt andre Det 

Danske Udenrigsministerium, EU og FN.

Verified Compliant with the People In Aid Code. 

Hovedkontoret i Hellerup, Danmark

Generalsekretær læge Kim Hartzner

Vicegeneralsekretær Peter Blum samuelsen

Kommunikationschef Jesper Holst

Journalist tania Rusbjerg

Chefsekretær Henrik Gunnertoft

Bogholder tina Bartels

Projektkontoret i Bruxelles, Belgien

Projektchef Mags Bird

økonomichef Peter Drummond smith

Projektsupporter Richard Peppiette

Landeansvarlige: John Karren 

 Alex Ramos Peña 

 saskia De smet

Bestyrelsen

Formand: PhD-stipendiat thomas Ploug 

Næstformand:  

Manager Kenneth Whitelaw-Jones 

Konsulent Robert Kelley 

Lærer turi Nørholm 

Læge Peter Bernhard 

Redaktionen

Kim Hartzner (ansvarshavende)

tania Rusbjerg

Grafisk design

www.munchogmunch.dk

IssN 0908-2042

Forsidefoto:  
Femårige Marine bor med sin 
mor i en lerhytte i Armenien. 
Fem af Marines søskende er 
døde af fattigdomsrelaterede 
sygdomme, og Marine var 
selv ved at dø i sommers af en 
alvorlig infektion. Hun blev 
kun reddet, fordi Mission østs 
lægeteam fik hende ind på det 
børnesygehus, der er med i et 
stort sundhedsprojekt, som 
Mission øst gennemfører lidt 
uden for hovedstaden Armavir.
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 Afghanistan  
- Familie dropper  
opiumsdyrkning 

I det nordlige Afghanistan dyrker mange 

fattige bønder opium – ofte den eneste 

vej ud af fattigdom. Mission øst hjælper 

fattige familier med at lave køkken-

haver, der kan give mad til familierne, 

og som de kan sælge og tjene på. 
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4-6 Armenien  
– Forældre skal ikke læn-
gere skjule deres handi-
cappede børn 
Første gang svetlana Hakobjan fik besøg 

af Mission øst, ville hun ikke høre tale 

om at sende sin udviklingshæmmede 

søn i skole. I dag arbejder hun selv 

med Mission øst for at overbevise 

andre forældre om, at det er det eneste 

rigtige for deres handicappede børn.

Rejsebrev fra Armenien 

Kim Hartzner, generalsekretær i 

Mission øst, er flyttet til Armenien 

med familien i et år for at lede Mis-

sions østs hjælpearbejde. 

tadsjikistan  
– Det lange mareridt 

tadsjikistan er et bjergrigt land med 

stor risiko for jordskælv. samtidig er 

landet ekstremt fattigt, husene er af 

dårlig kvalitet, og befolkningen ved 

ikke, hvordan de skal reagere over for et 

jordskælv. Mission øst hjælper blandt 

andet med at udbrede viden om, hvor-

dan befolkningen bygger sikre huse, 

og hvordan den forholder sig over for 

naturkatastrofer. En landsby i tadsji-

kistan oplevede i 1989 en nat, der den 

dag i dag stadig præger indbyggerne.

13 Afghanistan 
– En kanal har ændret livet 
for landmænd i Afghanistan

trods daglige tragiske nyheder fra 

Afghanistan består landet af tusindvis af 

mennesker, der ønsker et bedre og mere 

fredeligt liv. Hver dag gør Mission øst 

sammen med dem små fremskridt. For 

Mohammad Afzal er livet blevet meget 

nemmere, efter at oversvømmelser ikke 

længere jævnligt ødelægger hans marker. 
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Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r

I Armenien bliver handicappede 

ofte betragtet som en skamplet 

på samfundet og familien. Han-

dicappede børn bliver gemt af 

vejen derhjemme og har typisk 

meget lidt kontakt med andre 

børn. De bliver anset for at være 

mislykkede mennesker, der ikke 

rummer potentiale og mulighe-

der som andre mennesker. 

For at forbedre forholdene for 

handicappede børn og deres 

familier er det en grundlæggende 

holdningsændring i det armenske 

samfund, der skal til. Armenien 

bærer på en tung arv fra 70 år som 

sovjetrepublik. Under sovjetregi

met blev det stærke og uafhængige 

menneske hyldet, og handicappe

de blev betragtet som en skamplet 

på samfundet og familien. 

Det handler om at hjælpe de fami

lier, der har et handicappet barn, 

så de økonomisk bliver i stand til 

at give barnet den 

ekstra hjælp og 

støtte, som det 

har brug for. Men 

det handler lige 

så meget om lige

værdighed for alle 

– og om at åbne 

øjnene for, at et 

handicap ikke er 

nogen forhindring 

for at deltage som 

fuldgyldig borger i samfundet. 

Det er en stor opgave. Og den kan 

Mission Øst selvfølgelig ikke løfte 

alene. Men i løbet af de seneste år 

har vi sammen med vores lokale 

samarbejdspartnere taget store og 

afgørende skridt fremad. 

I Mission øst når hjælpen frem

Blandt andet har Mission Øst 

været med til at udarbejde en ny 

læseplan, som lader undervis

ningen af handicappede børn tage 

udgangspunkt i deres egen situa

tion, evner og muligheder. Mission 

Øst har også støt

tet etableringen af 

forældregrupper, 

hvor forældre til 

handicappede 

børn har mulig

hed for at dele fæl

les erfaringer og 

bekymringer, og 

hvor de i fælles

skab er i stand til 

at kæmpe for de

res børns rettigheder i samfundet. 

Arbejdet har også været medvir

kende årsag til, at den armenske 

regering har vedtaget en lov, der 

for første gang i landets historie 

udtrykker, at retten til uddannelse 

også gælder handicappede. 

Mission Øst samarbejder blandt 

andet med den armenske organi

sation Nairi, som tager rundt til de 

armenske landsbyer for at finde de 

handicappede børn, som er blevet 

holdt skjult i årevis, og hjælpe dem 

og deres familier. I februar fandt de 

Emma, som er 15 år gammel. Hun 

fik som toårig diagnosen hjerne

lammelse, men blev aldrig behand

let. Da Emma var fem år, fortalte en 

læge Emmas mor, at det var for sent 

at gøre noget. Men gennem Mission 

Østs projekt har hun fået medicin, 

så Emma nu sjældent får epilep

tiske anfald. Før havde hun anfald 

flere gange om dagen. 

Emmas historie er blot én ud af man

ge. Du kan være med til at hjælpe 

endnu flere som Emma ved at støtte 

Mission Østs arbejde økonomisk. 

Kim Hartzner, læge og generalsekretær

I Mission Øst når hjælpen frem. 

”Det handler om at hjæl-

pe de familier, der har et 

handicappet barn, så de 

økonomisk bliver i stand 

til at give barnet den 

ekstra hjælp og støtte, 

som det har brug for.”
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Forældre skal ikke længere  
skjule deres handicappede børn

Det gør Mission øst 
Mission øst har arbejdet i Arme-

nien siden 1992. Befolkningen i 

den tidligere sovjetrepublik er 

tynget af store sociale problemer. 

Problemer, der ofte rammer sam-

fundets mest sårbare: børnene. 

I den armenske hovedstad, Jere-

van, og i den nordlige og vestlige 

del af landet støtter Mission øst:

•  undervisning af han-

dicappede børn

•   vejledning af forældre  

 til handicappede børn

•  udvikling af sundhedsklinikker

Første gang Svetlana Hakobjan fik 

besøg af Mission Øst, ville hun ikke 

høre tale om at sende sin udvik-

lingshæmmede søn i skole. I dag 

arbejder hun selv med Mission Øst 

for at overbevise andre forældre 

om, at det er det eneste rigtige 

for deres handicappede børn.

14årige David er mentalt udvik

lingshæmmet. Hans mor, 33årige 

Svetlana Hakobjan, har taget ham 

med til adskillige læger, og flere be

søg var ganske enkelt nedslående.

”Jeg tog ham med til en læge, da 

han var seks år gammel og lægen 

fortalte mig, at min dreng var et 

meningsløst væsen. Han rådede 

mig ganske enkelt til at anbringe 

ham på et børnehjem eller at låse 

ham inde derhjemme,” fortæller 

Svetlana, mens hun forsøger at 

skjule sine tårer.

I Armenien er det en udbredt 

holdning, at handicappede er en 

skamplet på samfundet og fami

lien. I 2000 startede Mission Øst 

Projekt Mosaik med det formål at 

give udviklingshæmmede børn en 

bedre uddannelse. Projektet, der 

omfatter fem specialskoler i Arme

nien, hjælper også forældrene til 

bedre at kunne hjælpe deres egne 

børn.

Projekt Mosaik var en forgænger 

til Mission Østs større projekt 

"Mod uddannelse for alle", som 

inkluderer syv almindelige skoler, 

der underviser børn med ind

læringsvanskeligheder, og seks 

specialskoler.

Af Inna Mnatsakanjan, 
assisterende 
projektkoordinator, 
Mission øst i Armenien
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Kontakt gennem familiebesøg

Den første kontakt med forældre 

til udviklingshæmmede børn blev 

oprettet gennem familiebesøg. 

I sommeren 2000 var Svetlana 

en af de mødre, der under ingen 

omstændigheder ville sende 

sit handicappede barn i skole. 

Mødrene ønskede ikke, at deres 

børn blev gjort til grin. De ville 

heller ikke have, at samfundet blev 

gjort opmærksom på deres børns 

handicap. Og de troede, at de var 

de eneste forældre i hele verden, 

der var udsat for 

denne "tragedie".

Anna Avetisjan, 

der var ansat i 

Projekt Mosaik, 

fortæller: 

”Det var en stor 

udfordring for 

mig at arbejde 

med forældre 

som Svetlana. Min opgave var at 

involvere forældrene i børnenes 

uddannelse og sociale liv. Det 

ultimative mål var at etablere støt

tegrupper for forældre i alle skoler, 

der var med i projektet. Mange af 

dem troede ikke, at der var andre 

familier i Armavir med udvik

lingshæmmede børn.”

David i forsøgsskole

”Da Anna besøgte os første gang, 

ville jeg slet ikke høre tale om at 

sende David i skole! Hvorfor skulle 

han det? Jeg tager mig af min 

dreng derhjemme, og skolen kan 

aldrig tage sig af ham, som jeg gør. 

Jeg kunne slet ikke forestille mig 

at være væk fra mit barn i bare et 

minut. Jeg plejede at tro, at det at 

være en god mor til et udviklings

hæmmet barn betød, at jeg skulle 

være hos ham hele dagen og aldrig 

involvere andre,” siger Svetlana. 

For seks år siden tog Svetlana 

og hendes mand Haik deres søn 

David med i første klasse på 

Armavir specialskole. Skolen er en 

af de første Mission Øst forsøgs

skoler, hvor lærerne er uddannet 

i en ny metode, 

hvor børnene 

er midtpunkt i 

læringsproces

sen. Lærerne er 

uddannet i at 

mobilisere foræl

drene til at blive 

aktive deltagere i 

deres børns liv.

Davids forældre blev på skolen tre 

til fire timer om dagen for at vise 

lærere og undervisere, hvordan de 

håndterede rullestolen, hvordan 

de gav David mad, og hvordan 

de kommunikerede med ham. 

Svetlana ville være helt sikker på, 

at David fik den rette pleje og blev 

behandlet ordentligt i skolen.

Svetlana blev udvalgt som formand 

for støttegruppen for forældre på 

Davids skole. Hun deltog i mange 

støttegruppekurser organiseret 

af Mission Øst inden for projektet 

”Uddannelse for Alle”. Svetlana 

selv er blevet underviser og deler 

sveta er for nylig blevet fundet 
af Mission østs team og er blevet 
diagnosticeret som udviklings-
hæmmet. Hun har aldrig før været 
i behandling, men får nu hjælp af 
Mission øst, så hun kan udvikle sig. ”Nu indser jeg, at jeg ikke kun 

er mor til et udviklingshæm-

met barn, men at jeg også er 

en kvinde, der er i stand til at 

ændre verden. Er det ikke et 

mirakel?!” spørger svetlana.

 

”… lægen fortalte mig, at 

min dreng var et menings-

løst væsen. Han rådede mig 

ganske enkelt til at anbringe 

ham på et børnehjem eller at 

låse ham inde derhjemme,” 

fortæller svetlana.
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Her er hun projektmedarbejder og 

bidrager til Mission Østs projekt 

”En sund start”. Hun besøger 

familier, indsamler data og taler 

med forældrene. Hendes opgave 

er at inkludere 

og integrere de 

udviklingshæm

mede børn og 

deres forældre 

i resten af sam

fundet. Hun vil 

være helt sikker 

på, at intet han

dicappet barn 

forbliver ude af skolesystemet. 

Svetlana ved, hvordan hun starter 

en dialog om så ømtålelige emner 

som børns handicap. Hun synes, 

at projektet er essentielt for hele 

Armavir regionen. Et af målene 

med projektet er at etablere et 

rehabiliteringscenter for børn i 

Armavir og at uddanne så meget 

medicinsk personale som muligt 

til at identificere et handicap på et 

tidligt tidspunkt, og at træne dem 

i at behandle problemet.

”Jeg fortæller alle forældrene til 

de udviklingshæmmede børn, 

vi arbejder med, at vi stadig har 

vores liv at leve, og at vi ikke er 

alene. Der er mennesker, der ikke 

sparer på deres kræfter og tid for 

at hjælpe os. Det er meget interes

sant at se den overgang, der er sket 

mig – at gå fra at være modtager af 

hjælp fra Mission Øst til at arbejde 

med Mission Øst for at hjælpe 

andre modtagere! Seks år med 

jeres støtte har ændret mit liv på 

en helt afgørende måde, og jeg vil 

gøre mit bedste for, at denne store 

hjælp kan fortsætte.

nu sin viden og erfaring med 

andre forældre til udviklingshæm

mede børn i Armavirregionen.

Fra modtager til medarbejder

”Dét, at David 

går i skole, har 

styrket min 

selvtillid. Han 

er blevet mere 

selvstændig og 

der er ingen 

grund til, at jeg 

er overbeskyt

tende. Da han 

første gang greb fat i en blyant og 

begyndte at tegne på et stykke 

papir, kunne jeg ikke tro mine egne 

øjne! Nu indser jeg, at jeg ikke kun 

er mor til et udviklingshæmmet 

barn, men at jeg også er en kvinde, 

der er i stand til ”at ændre verden”. 

Er det ikke et mirakel?!”

Svetlana arbejder nu for organi

sationen Nairi, som er Mission 

Østs lokale samarbejdspartner. 

I Armenien ses handicap-
pede børn ofte som defekte 

og ude af stand til at lære 
noget. Mission øst arbejder 

for, at børn som 15-årige 
Emma, der lider af en hjerne-

lammelse, kan udvikle sig.

”seks år med jeres støtte har 

ændret mit liv på en afgørende 

måde, og jeg vil gøre mit bed-

ste for, at denne store hjælp 

kan fortsætte,” siger svetlana.
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Mission Østs generalsekre-

tær Kim Hartzner er rykket til 

 Armenien i et år for at lede Mis-

sions Østs hjælpearbejde. 

Som familie er vi nu ved at føle os 

’på plads’ her i Armenien. Mine 

to store sønner stortrives på den 

internationale skole, og min kone 

og mindste søn har også fundet 

en hverdag med nye venner og de 

mange udfordringer for at få fami

lielivet til at fungere i et andet land.

På Mission Østs kontor trives jeg 

med de mange nye udfordringer 

og glæder mig hver dag over, hvor 

fantastisk et team vi har: dygtige, 

hengivne og effektive medarbejde

re, som alle brænder for at hjælpe 

dette lille folk, der de seneste 15 

år har kæmpet sig ud af ragnarok 

efter jordskælv, Sovjetunionens 

sammenbrud, tørke og krig.

Rejsebrev fra generalsekretæren
Stor fattigdom

Jeg tænker ofte tilbage på de 

første år hernede i 90’erne, 

de store fødevaretransporter, 

opbygningen af Sygehuset 

Danmark og sundhedsklinik

kerne i det sydlige Armenien 

og glædes over, hvor meget 

der trods alt er forandret til 

det bedre. Samtidig må jeg 

konstatere, at fattigdommen, 

der stadig i betydelig grad omfat

ter halvdelen af befolkningen, på 

visse steder er lige så udtalt som 

dengang i krigsårene.

I hovedstaden Jerevan er der en lil

le gruppe mennesker, der er blevet 

umådeholdent velhavende. Lidt 

flere i hovedstaden har oplevet en 

velstand svarende til middelklas

sen i Danmark. Men cirka halvde

len af befolkningen har slet ikke 

oplevet nogen form for frem

gang overhovedet.

Bor under usle forhold

Mission Øst gennemfører et 

stort sundhedsprojekt mindre 

end en time fra hovedstaden, 

i Armavir. Der besøgte jeg i 

sidste uge en pige, Marine, på 

fem år, der bor med sin mor 

i en lerhytte med jorden som 

gulv, i et land hvor det kan blive 

helt ned til minus 20 grader om 

vinteren. Fem øvrige søskende 

er døde af fattigdomsrelaterede 

sygdomme, da de var mellem fem 

måneder og et år gamle. 

Moderen og Marine må klare sig 

for en socialpension på 145 kroner 

om måneden, og det i et land, hvor 

mange fødevarer er lige så dyre som 

i Danmark. Familien i lerhytten 

har ikke fået kød de sidste trefire 

”tusindvis af børn i Armen-

ien bliver stadig forsømt, 

kommer ikke til læge, eller 

får ikke den undervisning, 

der kan bringe dem ud af 

den håbløse situation, de og 

deres familier befinder sig 

i,” forklarer Kim Hartzner.

 

Marine og hendes mor bor i en 
lerhytte med jorden som gulv, i 
et land hvor temperaturen når 
minus 20 grader om vinteren.

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær,  
Mission øst
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måneder, og i sommer 

var Marine ved at dø af 

en alvorlig infektion. Hun 

blev kun reddet, fordi 

Mission Østs lægeteam 

fik hende ind på det 

børnesygehus, der er med 

i vores projekt.

Børn får ikke lægebehandling

Tusindvis af børn i Armenien 

bliver stadig forsømt, kommer 

ikke til læge, eller får ikke den 

undervisning, der kan bringe dem 

ud af den håbløse situation, de og 

deres familier befinder sig i.

”Den store nød gør mig endnu 

mere motiveret for at hjælpe 

flest muligt, og Mission østs 

team gør en fantastisk indsats” 

fortæller Kim Hartzner.

 

Den store nød gør mig endnu 

mere motiveret for at hjælpe flest 

muligt, og Mission Østs team gør 

en fantastisk indsats. Vi fortsætter 

med uformindsket kraft det store 

projektarbejde, og jeg har allerede 

været tre gange i hver af to provin

ser, hvor vi arbejder; Vi har brugt 

to dage på i fællesskab at arbejde 

med strategien for de kommende 

fem år; vi har deltaget i en konfe

rence for eksilarmeniere (armen

ske diaspora), hvor vi havde en 

stand og talte med hundredvis af 

mennesker; og vi planlægger en 

stor fundraisingbegivenhed, hvor 

vi vil få velstående armeniere 

og herboende udlændinge til at 

hjælpe de mange fattige børn.

Ud over arbejdet i Mission Øst 

har vi i familien oplevet mængder 

af positivt med venner, kollegaer 

og partnere: Armeniens første 

sundhedsminister, professor Ara 

Babloyan, der leder et forbilled

ligt børnesygehus i hovedstaden, 

inviterede os som familie med en 

børnelæge og deres familier til Se

vansøen, der ligger i 1.900 meters 

højde og er et naturmirakel for sig; 

vi har et godt netværk på børnenes 

internationale skole, og i søndags 

var vi i en lille armensk kirke, 

der stod tilbage som et kapel fra 

1300tallet, da kommunisterne i 

trediverne rev den omkringstå

ende kirke ned.

Så konklusionen er: Armenierne er 

som folk langsomt ved at komme 

på fode; det er fantastisk at være 

med i processen og se, at Mission 

Øst kan gøre en forskel; og hver af 

de fem Hartznere er ved at finde 

sig til rette med alt det nye og en 

spændende hverdag.

Tak for al støtte, forbøn og hjælp.

Kim Hartzner

Her giver Kim Hartzner fire-
årige sveta, der er udvilings-
hæmmet, et ekstra lægetjek.



”skrig kunne fortsat høres 

i natten. Vi forsøgte at høre 

alle lyde vi kunne, prøvede at 

fornemme alle åndedræt under 

ruinerne, så vi kunne hjælpe,” 

fortæller Mirzo Dumanov.

 

Tadsjikistan er et bjergrigt land med 

stor risiko for jordskælv. Samtidig 

er landet ekstremt fattigt, husene er 

af dårlig kvalitet, og befolkningen 

ved ikke, hvordan de skal reagere 

over for et jordskælv. En landsby i 

Tadsjikistan oplevede i 1989 en nat, 

der i dag stadig præger indbyggerne. 

“Det skete klokken fem om mor

genen en januardag. Først vidste 

vi ikke rigtigt, hvad der skete,” 

forklarer Mirzo Durmanov. På en 

kold januardag i 1989 befandt han 

og familien sig pludseligt midt i et 

jordskælv i landsbyen Okuli Bolo i 

Hisordistriktet i Tadsjikistan. 

”Vi lå alle og sov, og det var en 

meget kold vinterdag. Det virkede 

som om, det pludselig var blevet 

lysere udenfor. Det vækkede mig. 

Jeg løb med det samme hen til 

mine børn og tog dem ud på 

gårdspladsen.”

Børneskrig

”Gud ske tak og lov var der ingen 

døde i vores familie, da ingen af 

vores vægge faldt sammen, som de 

gjorde i andre huse. Da vi kom ud 

på gårdspladsen kunne vi se, at et 

lille hus, hvor vi har køkken, var 

faldet fuldstændig sammen. Rundt 

omkring os kunne vi høre de mest 

Det lange mareridt

forfærdelige ting. Børn der skreg 

og græd. Kvinder og gamle men

nesker kunne høres overalt. Vi 

løb hen for at hjælpe vores nabo, 

Soleh, hvis hus var fuldstændig 

ødelagt”.

”Solehs fem børn var begravet 

under murbrokkerne. Jeg husker, 

at vi gravede en af deres piger på 

12 år ud af murbrokkerne. Da var 

det alt for sent. Hendes hoved var 

blevet ramt af et stort skab. Da vi 

fortsatte med at lede, fandt vi to 

af deres sønner i live. Skrig kunne 

fortsat høres i natten. Vi prøvede 

at høre alle lyde vi kunne, prøvede 

at fornemme alle åndedræt under 

ruinerne, så vi kunne hjælpe. Min 

nabo Samiey, der er lærer, var så 

forvirret, at han ikke kunne huske 

i hvilket værelse hans mor sov. Det 

var en grusom nat for den familie 

også. Seks familiemedlemmer blev 

fundet døde. At hive alle ud af 

ruinerne, levende eller døde, var 

ikke en let opgave. Alle de indbyg

gere i landsbyen, der havde været 

mindre udsat for jordskælvet end 

de, der boede tættere på bjerget, 

kom ilende til for at hjælpe. Først 

ved daggry omkring klokken 7.30

8.00 kom der et redningshold til 

landsbyen.

Alle skal lære at bygge ordentligt

Da jeg senere spurgte dem, hvorfor 

der var sket så stor skade ved jord

skælvet, svarede en redningsmand 

kortfattet: “Manglende viden om 

at bygge et sikkert hus, der kan 

stå imod, og manglende viden om, 

hvordan man skal reagere over for 

jordskælv. Det vil være ekstremt 

nyttigt for alle i dette 

land at lære, hvordan 

man bygger sikre huse, 

og hvordan man skal 

overleve under katastro

fer.”

I dag er Mirzo Durma

nov selv leder af en lokal 

gruppe, der står for at 

Omkring 70.000 mennesker får gavn af Mission østs projekt.

Af saugy Olivier, leder 
af jordskælvsprojektet i 
tadsjikistan

T a d s j i k i s T a n 9
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forebygge skaderne ved jordskælv 

og sørge for, at lokalbefolkningen 

er forberedt på, hvad de skal gøre 

ved jordskælv.

Huset faldt sammen

En anden mand, der oplevede 

jordskælvet i Okuli Bolo, er den 

85årige Sangali Olimov. Mens 

han tænker tilbage på de frygtelige 

minder, fælder han en tåre. Min

derne vil aldrig forlade ham. 

“Selvom jeg måske virker gammel, 

kan jeg huske alt klart og tydeligt. 

Hver en detalje,” siger han med 

sorg i øjnene. 

“Jeg husker de stærke rystelser, 

som om jorden kom op under mig. 

Min hustru, vores yngste og jeg sov 

i denne del af huset, hvor vi sidder 

nu,” siger han og peger hen imod 

en del af det traditionelt byggede 

tadsjikiske hus, der tilsyneladende 

ikke er blevet sat i stand siden 

jordskælvet. 

“Denne del af huset blev beska

diget,” siger han med et dybt suk 

og fortsætter: 

“Da vi gik ud af det sammenfaldne 

hus, opdagede vi, at min søn 

Rahmatullo ikke var med os. Jeg 

gik op i den anden ende af huset 

til Rahmatullos soveværelse, men 

så, at han var dækket af den store 

tværgående bjælke, der går ind 

over hans værelse, og som jeg 

selv havde sat op, da jeg byggede 

huset. Vi kunne ikke komme ind 

i værelset til ham. Jeg stillede mig 

i dørkarmen, men vi kunne ikke 

komme ind til ham. Min søn skreg 

efter hjælp,” forklarer Sangali. 

”Naboerne kom løbende og hjalp 

med at bryde ind og få min søn ud.” 

Brag gennem natten

I det samme øjeblik lød et brag igen

nem byen. Som om en lastbil hældte 

et kæmpe læs sten af. Det viste sig, 

at det var lyden af huse, der faldt 

sammen i landsbyen. 

”Da vi kom ud på gårdspladsen 

kunne vi se, at et lille hus, hvor vi 

har køkken, var faldet fuldstæn-

dig sammen. Rundt omkring os 

kunne vi høre de mest forfær-

delige ting. Børn der skreg og 

græd,” husker Mirzo Dumanov.

 

Mirzo Dumanov er leder af en lokal 
gruppe, der står for at forebygge 
skaderne ved jordskælv og sørge for, 
at lokalbefolkningen er forberedt på, 
hvad de skal gøre ved jordskælv.
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”Den nat reddede vi mange men

nesker. Men mange døde også. 

Efter at jeg havde sikret, at alle i 

min familie var i sikkerhed, løb jeg 

hen for at hjælpe andre. 

Hele dagen igennem efter jord

skælvet begravede vi flere hundre

de mennesker. Hen imod aften, da 

det var blevet sent og mørkt, var 

der stadig mange døde. Da sagde 

vores lokale mullah (muslimsk 

præst), som var ansvarlig for 

begravelserne: 

“Jeg beder jer, nu må en eller 

anden tage over for mig, for 

jeg er træt.” Begravelserne 

fortsatte hele næste dag. 

“Jeg kunne næsten ikke 

trække vejret de næste dage på 

grund af overanstrengelse og sorg. 

Jeg blev syg og tilbragte de næste 

ti dage på hospitalet.”

Folk skal lære at reagere

”Myndighederne og frivillige 

prøvede at hjælpe os og afhjælpe 

vores smerter efter jordskælvet ved 

at give os husly, mad og tøj. Og 

lidt efter lidt begyndte det at lyse 

op. Men i mange år har jeg ikke 

været i stand til at sætte mit hus 

sangali Olimov er tidligere tømrer og 
ved derfor, hvordan man bygger et 
jordskælvssikkert hus. I dag er han 

en aktiv deltager i alle Mission østs 
projekter og taler ved træningssemi-

narer og ved offentlige arrangementer.

”I spørger mig, hvorfor der 

var så mange døde: Jeg tror, 

det er fordi, folk ikke anede, 

hvordan de skulle reagere 

under og efter jordskælvet,” 

siger sangali Olimov.

 

i stand. Som I kan se, er det 

stadig ødelagt. I spørger mig, 

hvorfor der var så mange 

døde: Jeg tror, det er fordi, 

folk ikke anede, hvordan de 

skulle reagere under og efter 

jordskælvet. Jeg er selv tid

ligere tømrer, og jeg kender 

godt til forskellige metoder 

til at bygge jordskælvssikre huse. 

Tro mig  at bygge et sikkert hus 

er ikke så dyrt. Og vores land 

er rigt på byggematerialer, der 

kan bruges til det. Jeg vil gerne 

dele min erfaring og mine evner. 

Derfor er det også godt, at Mission 

Øst afholder træning og forbereder 

landsbyerne på jordskælv og til at 

bygge sikre huse. Der er et behov 

for at øge folks viden om jord

skælv overalt i landet,” forklarer 

Sangali. 

Jordskælvet målte 5,3 på Richter 

skalaen. Det skabte et stort skred 

af mudder fra foden af det nær-

liggende bjerg, som strømmede 

ned mod landsbyen. Mange 

af husene i landsbyen, som 

er bygget af ler, blev begravet 

under det store mudderskred.
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Det gør Mission øst

tadsjikistan er et bjergrigt område, der er meget sårbart over 

for jordskælv. samtidig er der stor fattigdom: Mange bygninger 

er dårligt byggede og af dårlige materialer. Der er heller ikke 

nogen gode forebyggende foranstaltninger, der kan mindske 

skaderne ved jordskælv. samtidig er der heller ikke stor viden 

om jordskælv hos befolkningen. Det gør, at befolkningen er 

meget udsat, og at et jordskælv kan ende i en katastrofe. 

Med støtte fra EU (ECHO) kører Mission øst sammen med 

organisationen shelter for Life et projekt, der skal for-

øge befolkningens beredskab over for katastrofer og øge 

bevidstheden og viden om katastrofer hos sårbare lokal-

samfund. Det skal gøre dem bedre i stand til at klare sig 

ved naturkatastrofer som jordskælv og bedre i stand til 

at håndtere tiden efter.  Det sker særligt i seks regioner af 

tadsjikistan, hvor der opbygges lokal kapacitet, bered-

skabstræning og mindre skadeforebyggende projekter. 

”Derfor er det også godt, at 

Mission øst afholder træning 

og forbereder landsbyerne 

på jordskælv og til at bygge 

sikre huse. Der er et behov 

for at øge folks viden om 

jordskælv overalt i landet,” 

forklarer sangali Olimov.

 

Han er i dag en aktiv deltager i alle 

Mission Østs projekter. Han taler 

ved træningsseminarer og ved of

fentlige arrangementer. 

Bekæmper også fattigdom

Mission Øst fokuserer også på at 

forbedre levevilkårene for de mest 

udsatte familier og lokalsamfund 

og på at gøre dem i stand til at 

klare sig selv og sørge for deres 

egen fødevaresikkerhed. Jord

skælv udgør som regel en trussel 

mod fødevaresituationen og mod 

folks levevilkår – og bidrager til at 

forøge fattigdommen. 

Omkring 70.000 mennesker vil få 

gavn af dette projekt, som er med 

til at dække det kæmpe behov for 

information og beredskab over for 

katastrofer, som der er mangel på. 

En indledende undersøgelse viste, 

Mission øst samarbejder med 
organisationen shelter for Life for 
at øge lokalbefolkningens viden 
om naturkatastrofer, så den ved, 
hvordan den skal forholde sig næste 
gang, den oplever et jordskælv.

at kun 3,5 procent af befolkningen 

i de områder, hvor Mission Øst 

arbejder, tidligere havde deltaget 

i den slags projekter, selvom 

Tadsjikistan er det land i hele 

Centralasien, der er mest udsat 

for jordskælv. Folk skal vide, hvad 

de kan gøre bedre, og hvordan de 

kan være forberedt på den næste 

katastrofe, før den kommer.
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En kanal har ændret livet  
for landmænd i Afghanistan

Det gør Mission øst 
siden krigen i Afghanistan slut-

tede, 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. De-

res 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 drikkevand

•  uddanne i sundhed og hygiejne 

for at beskytte mod sygdomme

•  bygge dræningskanaler for 

at forbedre landbrugsjord

•  hjælpe tusindvis af afgha-

nere med at lave køkkenha-

ver, der kan forbedre deres 

fødevaresituation og give 

bedre  ernæring

Af Charisse Louw, frivillig 
for Mission øst i Afghanistan

Trods daglige tragiske nyheder 

fra Afghanistan består landet af 

tusindvis af mennesker, der ønsker 

et bedre og fredeligt liv. Hver dag gør 

Mission Øst sammen med dem små 

fremskridt. For Mohammad Afzal er 

livet blevet meget nemmere, efter 

at oversvømmelser ikke længere 

jævnligt ødelægger hans marker. 

Mohammad Afzal tror, at han er 

omkring 50 år gammel. Men han 

ser en del ældre ud. Han ryster 

på hovedet: ”Et hårdt liv har fået 

mig til at se sådan her ud.” Han er 

landmand, og han har syv børn. 

Han sidder ved en kanal, som han 

selv har været med til at bygge for 

Mission Øst. I dag kommer kanalen 

ham meget til gavn. Før kanalen 

blev bygget, var livet ikke nemt. 

”Mindst to gange om året ødelagde 

oversvømmelser alt.” Han peger 

over på sit land mellem kanalen 

og floden. ”Mit landbrugsjord blev 

simpelthen skyllet væk, men med 

kanalen er det blevet meget bedre.”

En af Mission Østs lokalt ansatte 

ingeniører i Afghanistan, som 

hedder Islam, er ansvarlig for 

kanalprojektet og forklarer: ”Det 

var svært at afslutte kanalprojek

tet. Det var en kold vinter med 

utrolig meget sne. Og projektet 

med at bygge kanalen måtte ud

skydes i månedsvis. Vi kunne ikke 

finde nok arbejdere, fordi der var 

flere penge at tjene ved at dyrke 

opium. Med til at gøre det svært 

var det, at der pludselig opstod en 

Mohammad Afzal har selv været med til 
at bygge kanalen, der forhindrer hans 
landbrugsjord i at blive oversvømmet.

”Mit landbrugsjord blev simpelt-

hen skyllet væk, men med kana-

len er det blevet meget bedre”.

 

stor oversvømmelse, der skyllede 

en vigtig bro væk. En bro, der gav 

dem adgang til området.” 

I dag snor kanaler sig langs den 

smukke dal i den bjergrige Badahk

shanprovins. 

a f g h a n i s T a n
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Familier dropper opiumsdyrkning
Af Charisse Louw, frivillig  
for Mission øst i Afghanistan

I det nordlige Afghanistan dyrker 

mange fattige bønder opium – ofte 

den eneste vej ud af fattigdom. Mis-

sion Øst hjælper fattige familier med 

at lave køkkenhaver, der kan give 

mad til familierne, og som de kan 

sælge og tjene penge på i stedet.. 

I dag besøger Mission Østs land

brugsrådgivere Masawida, der er 

20 år gammel og Shekeba, der er 

18 år, i den nordøstafghanske by 

Baharak. De to piger er ansvarlige 

for deres familiers køkkenhaver. 

Stolte viser de friske kålhoveder 

og modne tomater frem. De forkla

rer, at de dagligt bruger to timer 

på at luge ukrudt, vande og gøde 

deres køkkenhaver. Et bord ude 

i køkkenhaven er dækket med 

forårsløg. De skal nu tørres og 

bruges gennem den lange vinter. 

For to år siden gav Mission Øst 

dem frø og lærte dem, hvordan de 

passer deres have. 

”Før Mission Øst hjalp os, dyrkede 

vi opium. Nu har vi nok mad og 

vi kan også tjene nogle penge. Det 

har gjort livet meget nemmere,” 

forklarer Masawida. 

Deres have hjælper nu med at 

brødføde familien. Ikke alene 

giver haverne grøntsager, men den 

giver også penge ved, at pigerne 

sælger nogle af grøntsagerne. 

Området er plaget af opiumsdyrk

ning, der bidrager til en stor del 

af verdens heroinproduktion. 

For mange af de fattige familier i 

området er opiumsdyrkning den 

eneste løsning på deres mangel 

på penge og på fødevarer. Men 

sammen med opiumsproduktio

nen følger en lang række sociale 

problemer og dårlig sikkerhed i 

området, fordi krigsherrer strides 

indbyrdes. Ligeledes udnyttes 

jord og arbejdskraft, der egentlig 

skulle bruges til landbrug, nu til 

produktion af stoffer. Samtidig er 

der opstået laboratorier i Afghani

stan, der kan omdanne opium 

til heroin, og flere lokale bliver 

afhængige. 

”Før Mission øst hjalp os, 

dyrkede vi opium. Nu har 

vi nok mad og vi kan også 

tjene nogle penge. Det har 

gjort livet meget nemmere”

 Masawida med kålen, som hun dyrker i familiens køkkenhave
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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 com

puter, er det eneste, du skal have 

ved hånden, disse numre. Vores 

registreringsnummer er 31 70 og 

vores kontonummer 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. 

1�1�

Onsdag den 29. juli blev det 

sydlige Tadsjikistan ramt af et 

jordskælv, der ramte tusindvis af 

mennesker i Qumsangir. Op mod 

2.000 familiers hjem blev kraftigt 

beskadiget eller helt ødelagt. 

Mission Øst er nu i gang med at 

hjælpe lokalbefolkningen med 

at genopbygge deres hjem. Men 

at bygge et hus er aldrig nemt. 

I Qumsangir er mange af famili

erne helt uden mandlige fami

liemedlemmer, fordi mændene 

er emigreret til udlandet for at 

Mission øst hjælper efter jordskælv
finde arbejde. Det gør genopbyg

ningsarbejdet endnu sværere. 

Mission Østs arbejde, som er 

støttet af FNs Udviklingspro

gram UNDP, hjælper med at 

uddanne folk i at bygge huse og 

sikre, at de nye huse er bedre 

sikret mod jordskælv. 

Et andet igangværende Mission 

Øst projekt, der er støttet af 

EU, fortsætter med at træne og 

uddanne i byggeri, der er bedre 

sikret i tilfælde af jordskælv. 

Mange huse er for dårligt byg

get og med dårlige materialer, 

der falder sammen og dermed 

udgør en stor fare ved jord

skælv. 
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