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Forord

Irak, 2015. I kølvandet af konflikten i
Irak har Mission Øst oprettet centre,
hvor børn på flugt kan få ro til at
lege og lære. Foto: Peter Eilertsen.

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær i Mission Øst

Vi giver mennesker

håb i en kaotisk verden
Kære læser
Når jeg kigger gennem billederne
fra 25 års arbejde i Mission Øst,
er der ét bestemt, der klæber sig
til nethinden. Det er billedet af
en pige, der hedder Helena. Jeg
mødte hende første gang som lille
på et børnehjem i Armenien, hvor
det var mørkt, og børnene rendte
rundt som spøgelser. Personalet
vidste ikke engang, hvad de hed.
Helena havde taleproblemer
og var måske også lidt udviklingshæmmet. Helena var blevet
kasseret, som man gjorde dengang med alle, der fejlede et eller
andet. Men vi sørgede for, at hun
blev stimuleret gennem leg og
meningsfuld skoleundervisning.
Ti år senere så jeg hende i et supermarked, hvor hun havde arbejde med at gå til hånde, stille varer
på plads og servicere kunder. Jeg
fik det største smil af hende!
ARMENIENS “MØRKE ÅR”
Bladet, du sidder med i hånden,
er et vidnesbyrd om det arbejde, som Mission Øst har udført
gennem de seneste 25 år blandt
mennesker som Helena. Arbejde,
som ikke kunne være blevet udført uden den store støtte fra privatpersoner, foreninger, organisationer og stater. Der er sket rigtig
meget, siden vi uddelte nødhjælp

til børnehjem i Armenien i “de
mørke år” under krigen med Aserbajdsjan. Vi har de sidste 25 år set
enorme fremskridt i verdens udvikling. Børnedødeligheden bliver
mindre, og uddannelsesniveauet
stiger. Flere og flere får adgang
til rent vand og et fornuftigt levebrød. Men vi står samtidig over
for nye udfordringer: Klimaændringer vil i fremtiden skabe flere
naturkatastrofer. Befolkningsvæksten – især i Afrika syd for Sahara
– vil øge risikoen for konflikter.
Og Mellemøsten er gået ind i en
voldsspiral, som ingen ved, hvor
fører hen. I alle disse tilfælde vil
der være mennesker fanget i
ubærlige situationer, hvor de føler
sig svigtet, tilsidesat og helt alene
på jorden.

Ved at give mennesker
troen på, at de har
et værd, gør vi dem
i stand til at genop
bygge deres eget
samfund.”
PLADS TIL HÅB
Vi har i Mission Øst gjort det til
vores opgave at nå disse mennesker. Vi giver dem konkret noget
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i hånden, som gør dem i stand til
at overleve – vand, mad eller en
mulighed for at tjene penge – og i
de handlinger ligger et udtryk for
kærlighed og håb. Ja, vi hjælper
millioner, men det helt afgørende
er det håb, vi giver det enkelte
menneske. Jeg ser det blandt de
fordrevne børn i Irak: Udover nødhjælp får de på Mission Østs centre fred og ro til at lege og lære.
Børn, der for få måneder siden så
deres forældre blive slået ihjel, får
gennem omsorg og tryghed atter
mulighed for at være børn.
KIMEN TIL FREMTIDEN
Det er her, at hjælpen bliver bæredygtig. Vi kan ikke redde verden
ved at gøre det hele. Men ved at
give mennesker troen på, at de
har et værd, gør vi dem i stand
til at genopbygge deres eget
samfund. Den form for udviklingsarbejde tror jeg på.
HJÆLP HVOR DET ER RIGTIGT
Ud over at vi i Mission Øst arbejder i verdens brændpunkter
med at nå de mest udsatte, er
vi også dem, der er på steder
uden den store medieopmærksomhed. Tadsjikistan er et godt
eksempel. Her har vi i snart 20 år
arbejdet med at sikre befolkningen et levebrød og håndtere de
tilbagevendende naturkatastrofer.

Vi skal ikke være dér, hvor det er
smart at være, men dér hvor det
er rigtigt.

Den form for
udviklingsarbejde
tror jeg på.”
PÅ GENSYN OM 25 ÅR
I 1991 var det Jerntæppet og den
tyngde, det havde skabt i Europa,
der drev vores arbejde. I dag
er det krigen i Mellemøsten og
klimaforandringerne, der præger
verden og dermed også Mission
Østs arbejdsområder. Men dengang som nu er vores fokus på de
allermest udsatte mennesker. Og
jeg håber, at jeg om ti, 20 eller 25
år vil gense de børn, vi hjælper i
Irak, og at de har et stort smil på
læben.
En stor tak til alle dem, der har
gjort dette arbejde muligt gennem støtte og opbakning!
Venlig hilsen
Kim Hartzner

Hvorfor ser magasinet
anderledes ud?
Mission Øst-magasinet har fået nyt
design, og vi håber, at du synes om det
nye udseende. Denne udgave af Mission
Øst-magasinet er desuden en særlig
udvidet jubilæumsudgave, hvor vi har
dykket ned i vores arkiver for at se, hvad
vi kan lære af fortiden. Men vi vil også
gerne kigge fremad. Læs interviewet
med fremtidsforskerne på side 54-57, og
deltag i diskussionen på vores face
book-side om hjælpearbejde i fremtiden:
www.facebook.com/missionoest/

Armenien, 1996. Kim Hartzner mødte Helena (tv.) første gang som lille pige, hvor hun var gemt
væk fra omverdenen på et armensk børnehjem. Her er hun sammen med Janet Davies-Jones
fra Mission Øst. Foto: Mission Øst.

Kulob, Tadsjikistan, 2015. Forholdene for børn med han
dicap i Tadsjikistan er på mange måder de samme som i
Armenien: Et handicap bliver set som skamfuldt, og børn
bliver derfor gemt væk med ringe adgang til behandling.
Mission Øst arbejder efter samme model som i Armenien
med at finde børn og få dem i gang med rehabilitering. Her
bliver en pige med en medfødt rygskade trænet i at sidde
opret på et center i Kulob i det sydlige Tadsjikistan.
Foto: Muyassar Odinaev.
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Interview

Armenien, 1994. Året efter, at Mission
Øst blev startet, tog René og Kim
Hartzner til Armenien med hjælp i form
at bl.a. beredskabshospitaler og føde
varehjælp til befolkningen under krigen
mellem Armenien og Aserbajdsjan.
Foto: Jan Jørgensen.

Af Svend Løbner
journalist

’Nødhjælp er vores
livspassion!’
Det begyndte i en garage i Birkerød. Efter Berlinmurens fald sendte René og Kim Hartzner
mad, medicin og hospitalsudstyr til fattige i Østeuropa. I dag er Mission Øst en velvoksen
hjælpeorganisation med ekspertise i hurtig akuthjælp og langsigtet udvikling i Østeuropa,
Mellemøsten og Asien. Og gløden er den samme.
René og Kim Hartzner startede Mission Øst som en spontan
reaktion på nøden i Østeuropa
efter Sovjetunionens sammenbrud. Fra familiens garage i
Birkerød og senere fra et større
lager sendte de mad, medicin og
hospitalsudstyr med lastbiler og
fik endda hele beredskabshospitaler fløjet med store transportfly
mod øst.
I dag er hjælpearbejdet udvidet til
flere lande i Østeuropa, Mellemøsten og Asien, hvor tusindvis af
mennesker nu får gavn af både
akut nødhjælp og langsigtet
udviklingshjælp. Familieforetagendet er blevet en international
hjælpeorganisation med kontorer
i København, Berlin og Bruxelles
og hundredvis af dedikerede
medarbejdere i otte lande.
FYR OG FLAMME FOR SAGEN
Vi møder de to ildsjæle på Mission
Østs kontor i Hellerup, hvor atmo-

sfæren er ladet med den energi,
som stadig præger far og søn.
“Det er mere end et stykke arbejde. Det er en livspassion,” svarer
Kim Hartzner på spørgsmålet om,
hvor al den energi dog kommer
fra. “Vi gjorde bare det, vi selv
kunne lide og synes var sjovt. Og
det var tilfredsstillende at kunne
hjælpe kirkerne bag Jerntæppet
– de kirker, der før havde været
undertrykt, kunne nu hjælpe deres egen befolkning.”
René Hartzner er hurtig til at dele
æren med de medarbejdere, som
efterhånden blev tilknyttet organisationen: “Vi fik nogle dygtige
mennesker ind over. Og så skete
det, som ofte sker, at én dygtig
person tiltrækker flere dygtige
medarbejdere. Samtidig havde jeg
det fortrin i forhold til Kim dengang, at jeg ikke havde hjemmeboende børn. Og min kone Ruth
var fyr og flamme for sagen.”
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De to har kørt parløb, siden organisationen startede i november
1991, René på iværksætterydelse
og Kim som frivillig de første måneder. I dag er rollerne byttet om:
Kim er generalsekretær, og René
er aktiv pensionist.

Vi gjorde bare det,
vi selv kunne lide og
synes var sjovt.”
Kim Hartzner, generalsekretær i
Mission Øst.

GODE FORBINDELSER I SOVJET
Livsopgaven Mission Øst blev et
puslespil, hvor Renés handelstalent og Kims lægegerning pludselig gik op i en højere enhed.
René Hartzner arbejdede som
international prokurist i næsten 30
år i ét af verdens største kornfirmaer. Arbejdet bestod i at opkøbe

korn i Syd- og Nordamerika, chartre skibe og eksportere til Danmark
og videre til lande i Østeuropa. En
dag stod han uden arbejde – men
havde stadig gode forbindelser
i det tidligere Sovjetunionen. To
rejsebureauer engagerede ham
derfor som rejseleder ved kirkelige
og kulturelle rejser i Rusland.
“Allerede ved den første rejse
besøgte vi en frikirke i udkanten
af Skt. Petersborg. Byens borgmester bakkede op om kirkernes
sociale arbejde og lovede, at hvis
kirken kunne skaffe medicin –
især til ældre sukkersygepatienter
– ville de få et stort halvfærdigt
center tæt ved en af byens metrostationer.”
MEDICIN FOR TO MILLIONER
“På vej hjem fra Skt. Petersborg
blev det ved med at køre i mig:
‘Hvis jeg nu kunne skaffe denne
medicin, kunne jeg hjælpe både
kirken og byen’. Jeg fortalte om

behovet i min kirke, og en af
lederne arbejdede netop på et
medicinalfirma, der fremstiller
sukkersygemedicin. Inden jeg
så mig om, havde jeg fået for to
millioner kroner sukkersygemedicin i store tromler. Dem afleverede vi på en rejse med unge fra
Karlslunde Strandkirke og fik en
fantastisk modtagelse,” fortæller
René Hartzner.
“På vej hjem i bussen sagde jeg
til Kim: ‘Dette er meget tidskrævende. Enten må jeg fortsætte fuldtids, eller også må jeg
standse nu’. Så kigger Kim på mig
og siger: ‘Far, du skal fortsætte
fuldtids, og jeg er med fra dag ét’.
Sådan startede det.”
Kim Hartzner husker den dag i
bussen:
“Jeg sagde til far: ‘Du arbejder
allerede fuldtids med nødhjælp;
du er bare nødt til at kalde det
noget. Hvad med Mission Øst?

Det er en mission i øst, og vi
arbejder gennem kirken, ikke?’ Så
var navnet på plads.”
FAMLENDE START – MEN
FANTASTISK
Kim er læge og tog fire måneder
ud af kalenderen for at arbejde
frivilligt med at kontakte virksomheder og bede om donationer
til hjælpen i øst. Kirker samlede
ind til transport, virksomheder
donerede mad og medicin, og
hospitaler donerede udstyr.
“Så fyldte vi lageret i mors og
fars garage og rejste afsted i
kassebiler. Jeg flyttede derefter til
Hjørring og startede som læge.
Da jeg havde været på arbejde
som læge i fem dage, tog jeg min
første ferie for at køre med nødhjælp til Ukraine og kom hjem i et
ambulancefly efter en stor ulykke.
Jeg blev indlagt i Hjørring, og
først flere måneder senere havde
jeg arbejdet der i flere dage, end

jeg havde været syg eller på ferie,” smiler Kim Hartzner.
“Det var en famlende, men en
fantastisk start,” husker René
Hartzner. “Folk kendte os jo ikke;
vi var jo kun lige startet. Men det
gik over stok og sten.”
SENDTE FEM HOSPITALER MED
FLY OG SKIB
Året efter opstarten – i oktober
1992 – sendte Mission Øst store
flyvemaskiner med nødhjælp fra
Danmark til Armenien. Den lille
hjælpeorganisation havde modtaget fem af 40 beredskabshospitaler, der var til brug i tilfælde af
atomkrig. Men nu var Den kolde
krig afblæst.
“Hospitalerne lå i store papkasser
under sygehuse og rundt omkring
på skoler. Der var operationsstuer
og alt, hvad dertil hører,” husker
René Hartzner. “To af hospitalerne anbragte vi på de værste

fængsler i Moskva, man kan
forestille sig, ét blev anbragt i Skt.
Petersborg, ét i Albanien og ét i
Armenien. Armenien lå dengang i
krig med Aserbajdsjan. Vi sendte
i alt 9 store flyvemaskiner af sted
til Armenien, de fleste af dem
med mad, medicin og hospitalsudstyr.”

To af hospitalerne an
bragte vi på de værste
fængsler i Moskva,
man kan forestille sig.”
René Hartzner, stifter af Mission Øst.

Mission Øst fik en flyvende start,
men for Kim Hartzner startede engagementet i østlandene
længe før.
“Min far rejste bag Jerntæppet
allerede i 1968. Jeg var ni år og
plagede ham som vanvittig for at
få lov til at komme med, men det
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måtte jeg naturligvis ikke. Når han
kom hjem, viste han billeder af
forfulgte kristne, deres ansigter,
tørklæder og en kultur, der var
helt anderledes end vores. De var
underkuede og forfulgte, men
havde samtidig en enorm gejst
og var villige til at sætte deres liv
og sikkerhed på spil. Det var helt
vildt spændende! Deres historier
og skæbne blev starten for mig.”
REJSTE BAG JERNTÆPPET SOM
15-ÅRIG
Da Kim var 15 år rejste han til
Jugoslavien, Rumænien og Ungarn med sin fætter. “Verden var
en helt anden bag Jerntæppet;
man kunne mærke en tung dyne,
en trykket stemning blandt folk,”
fortæller han.

på en banegård i Rumænien
med de følsomme dokumenter i
inderlommen, den sidste banegård før grænsen til Ungarn. Jeg
var så nervøs, at jeg ikke kunne
styre det, så tolderne nemt kunne
have spottet mig. Men i toget
på vej til grænsen sad jeg i kupé
med en diplomatsøn fra Congo,
og han fortalte så mange sjove
vittigheder og på et så vidunderligt fransk, at jeg lå flad af grin
hele turen. Min nervøsitet var
forsvundet, da toldere kom ind og
ransagede vores kufferter. Og da
de var færdige, lykkedes det mig
at placere dokumenterne i den
tjekkede kuffert, inden tolderne
begyndte at kropsvisitere mig.
Sikke et held! Eller guddommelig
indgriben …”

“Jeg brugte hver eneste anledning, jeg overhovedet fik, til at
rejse i Østeuropa, senere også for
at smugle bibler ind til kirkerne.
Samtidig smuglede jeg informationer ud om de kristnes forhold
bag Jerntæppet, hvor myndighederne raserede kirker og fængslede kirkelederne. Det var næsten
det farligste. En gang stod jeg

NØDHJÆLP FRA KIRKE TIL
KIRKE
Da Berlinmuren faldt i 1989, havde René og Kim Hartzner begge
et stort netværk blandt kirkerne i
både øst og vest.
“Det var helt naturligt at knytte
forbindelse mellem de to netværk
og formidle nødhjælp til de fattige i øst, fortæller Kim Hartzner.

Armenien, 2011. Renés kone Ruth Hartzner var fra dag ét fyr og flamme for sagen
og en stor støtte i arbejdet med at få Mission Øst på benene. Her ses parret til en
demonstration for handicaprettigheder i Armenien i 2011. Foto: Mission Øst.
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“Vi arbejdede ud fra privatboligen
i Birkerød og skrev breve til alle
vores venner, om de havde lyst til
at støtte,” fortæller René Hartzner. “Samtidig ansøgte jeg kommunen om iværksætterydelse og
fik 5000 kroner om måneden i tre
år. Vi søgte desuden om at måtte
opbevare medicin i hjemmet, og
det fik vi lov til. Og så kontaktede
Kim forskellige medicinalfirmaer,
og du drømmer ikke om, hvad
vi fik af hospitalsudstyr, mad og
medicin i den periode!”

Jeg var så nervøs, at
jeg ikke kunne styre
det, så tolderne nemt
kunne have spottet
mig.”
Kim Hartzner, generalsekretær i
Mission Øst.

PUSLEBRIKKERNE PASSER
I dag driver Mission Øst et vidtforgrenet arbejde ud fra kontorer
i Danmark, Berlin og Bruxelles.
Akut nødhjælp til titusindvis af

fordrevne i Irak. Uddannelse til
børn med handicap i Armenien.
Hjælp til selvforsørgelse i Tadsjikistan. Forebyggelse af katastrofer
i Nepals bjerge. Genopbygning
af vandsystemer i Afghanistan.
Skolegang til børn i Burma. Og
fødevarehjælp til underernærede
børn i Nordkorea.
Og så er vi tilbage ved livspas
sionen: Hvordan undgår man at
blive totalt overvældet af alle de
enorme behov alle vegne?
“Når alt ser mørkt ud, er det
nærliggende at sige: ‘Hvor er det
dog forfærdeligt med alle de
fordrevne i kølvandet på Islamisk
Stat!’ Det kan man sige 100
gange, uden at det hjælper. Men
man kan også sige: ‘Vi kan gøre
noget! Vi kan hjælpe og ændre
folks liv!’ Sandheden er, at den
enkelte dansker herhjemme kan
gøre rigtig meget for den enkelte
nødlidende derude.”
Og det er lige netop, hvad René
og Kim Hartzner, deres medarbejdere og mange støtter i Danmark
og udlandet har gjort i 25 år.

Nordkorea, 2011. Kims baggrund som læge tager han med sig, når han
rejser rundt i verden for at tilse Mission Østs projekter. Her på et børnehjem i
Nordkorea. Foto: Mission Øst.

Kulob, Tadsjikistan, 1998. Enlige mødre og
familier med tre eller flere børn var blandt dem,
der fik fødevarehjælp af Mission Øst efter den
tadsjikiske borgerkrig. Det er et grundprincip i
Mission Østs arbejde altid at give hjælpen til de
mest sårbare. Foto: Peter Hove Olesen.

25 år i verdens
brændpunkter
Mission Øst begyndte som reaktion på nøden i Østeuropa
efter Sovjetunionens sammenbrud. I dag arbejder vi stadig
i tidligere østlande, men konflikterne i og omkring Mellem
østen fylder mere og mere i vores dagligdag. Læs her
udpluk fra Mission Østs 25-årige historie med hjælp til ver
dens fattigste. Og se, hvordan det trækker tråde til i dag.

Tilbageblik
1991-2016

Mission
Øst
J U B I L Æ U M S N U M M E R 2 5 Å R | MISSION ØST | 9

Tidslinje
1991-2016

Mission
Øst

Overblik
Mission Østs 25-årige virke er dokumenteret gennem tusindvis af billeder, rapporter og vidnesbyrd
fra frivillige, ansatte, samarbejdspartnere, støtter og ikke mindst de mennesker, det hele handler om:
Dem, der får hjælp til at løfte sig ud af fattigdom. Vi kan aldrig fortælle hele historien på én gang.
Men på de følgende sider har vi udvalgt nogle af de vigtige nedslag i vores historie.

Far og søn, René og Kim Hartzner,
grundlægger Mission Øst som en reaktion
på nøden i Østeuropa. Her er René med
Niels Carsten Hansen, en frivillig fra
Karlslunde Strandkirke.

1991

Mission Øst begynder at yde
fødevarehjælp til titusinder af fattige i
den tidligere sovjetrepublik, Tadsjikistan,
efter en blodig borgerkrig. Man etablerer
suppekøkkener til de mest udsatte i
Bulgariens hovedstad, Sofia.

1997
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Mission Øst sender nødhjælpsleverancer til
det krigsramte Armenien. Lande som
Ukraine og Albanien begynder også at få
hjælp.

1992

Mission Øst indleder en målrettet indsats
for at hjælpe børn med handicap i
Armenien.

1998

Mission Øst begynder at yde hjælp i
form af bl.a mad og tøj til børnehjem
i Armenien.

1993

FN anmoder Mission Øst om at stå for
driften af en lejr for 10.000 Kosovoflygtninge i den albanske by Körce. I november forlader René Hartzner stillingen
som generalsekretær for organisationen og afløses af sin søn, Kim.

1999

Mission Øst hjælper brandmænd på
Tjernobyl-kraftværket i Ukraine med at
forbedre deres sikkerhed.

1994

Mission Øst uddeler madrationer til
40.000 nødlidende mennesker i
Mongoliet, hvor en voldsom tørke har
udryddet millioner af dyr.

2000

Hospitalet ”Danmark” åbner i Sisian i
den sydlige del af Armenien.

1995

Mission Øst foretager i oktober en
behovsvurdering blandt internt fordrevne
i det krigsramte Afghanistan og begynder samme vinter med uddeling af
nødhjælp.

2001

66 børn, der lider af sygdomme efter
Tjernobyl-katastrofen, kommer på 15
dages sommerlejr på halvøen Krim gennem
Den Evangeliske Kirke i Ukraine. Mission
Østs kontor flytter fra Birkerød til
Sankt Lukas Vej 13 i Hellerup.

1996

Mission Øst hyrer lokale i Afghanistan
til at genopbygge landet - bl.a. bygger
de fem km vej for at kunne nå længere
ud med nødhjælpen.

2002
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Mission Øst forbereder en hjælpeindsats i
Nordirak, hvor irakiske kurdere, der vender hjem efter Saddam Husseins fald, har
hårdt brug for hjælp

2003

Verdens største humanitære fond, Global
Fund, udvælger Mission Øst til at lede et
program til forebyggelse og bekæmpelse
af AIDS i Armenien frem til år 2015.

2009

Mission Øst yder hjælp til titusinder af nødstedte mennesker i Sydøstasien gennem
samarbejdspartnere, efter at en tsunami
2. Juledag har krævet en kvart million
dødsofre.

2004

Jordskælvet i Haiti og
oversvømmelserne i Pakistan får
Mission Øst til at yde nødhjælp uden for
sine sædvanlige indsatslande gennem
samarbejdspartnere.

2010

Mission Øst spiller en afgørende
rolle i vedtagelsen af en national
lov i Armenien, der giver børn med
handicap og indlæringsvanskeligheder ret til skolegang.

2005

Mission Øst får adgang til Nordkorea.
I de kommende år får flere end
50.000 underernærede børn i børnehaver, vuggestuer og børnehjem
fødevarehjælp fra Mission Øst.

2011

1991-2016

Mission
Øst

Et voldsomt jordskælv rammer Nepal og
koster tusinder af menneskeliv. Mission
Øst arbejder allerede i landet og er i stand
til at yde tidlig nødhjælp i kølvandet på
katastrofen.

2015
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Mission Øst intensiverer indsatsen i
det krigsramte Irak, samtidig med at
man skuer fremad mod nye horisonter
og udfordringer.

2016

Organisationens
25-års jubilæum fejres
med en reception i
Vartov i København
18. november.

Generalsekretær Kim Hartzner flytter med
sin familie til Armenien for at have det
overordnede ansvar for hjælpeindsatsen i
landet de følgende to år.

2006

Nordkorea rammes af voldsomme
oversvømmelser, der gør over 200.000
hjemløse. Mission Øst hjælper 511 familier
med at genopbygge deres hjem.

2012

TV-meteorologen Michael Jarnvig bliver
Mission Østs første ambassadør. Han vil
være med til at sætte fokus på de oversete kriser, der ofte drukner i det store
mediebillede.

2007

Mission Øst beslutter at støtte ofrene for
borgerkrigen i Syrien. Et nyt program
begynder i det vestlige Burma med
hjælp til det udsatte Mara-folk. Mission
Øst åbner et kontor i Berlin.

2013

Indsatsen for at støtte mennesker med
handicap rykker nu også til Tadsjikistan,
hvor holdningen fortsat er præget af
sovjettidens foragt for fysisk og psykisk
sårbarhed.

2008

Mission Øst genoptager sit arbejde i det
nordlige Irak, hvor hundredtusinder af
mennesker lider stor nød p.g.a. Islamisk
Stats hærgen.

2014
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Verdenskor t
1991-2016

Mission
Øst
Rum

Bulgar

Albanien

Haiti

Her kan du se, hvilke lande Mission Øst har opereret i gennem 25 år.

Mission Østs nuværende
operationslande

Lande, hvor Mission
Øst arbejder gennem
internationale partnere
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Mission Østs tidligere
operationslande

Lande, hvor Mission Øst
tidligere har arbejdet gennem
internationale partnere

Rusland

Ukraine

Mongoliet

ænien

Armenien

Nordkorea

ien
Irak

Tadsjikistan
Nepal

Syrien

Afghanistan
Burma
Pakistan

Indien
Filippinerne
Sri Lanka

Indonesien
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Armenien 1992
1991-2016

Mission
Øst
Af Line Højland
kommunikationsmedarbejder

Den første store
nødhjælpsoperation

En væbnet konlikt bryder ud i 1988 over den armenske enklave
Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan. Da den seks år lange konflikt
er på sit højeste, beslutter den nystartede nødhjælpsorganisation
Mission Øst at sende nødhjælp til området.
Det er den 17. oktober 1992. Stifter af Mission Øst, René Hartzner,
står på flyvestation Værløse sammen med en håndfuld frivillige,
klar til at flyve et beredskabshospital til Armenien med det
russiske transportfly Iljusjin. Det er
kulminationen på ugers forberedelse og den største operation i
Mission Østs hidtil étårige historie.
Hjælpen skal gå til et hospital for
mennesker, der er blevet såret
under den blodige konflikt med
Aserbajdsjan. Kl. 20.15 begiver flyet sig til Armenien læsset med 35
tons hospitalsudstyr fra Næstved
Sygehus.
EN OVERSET KONFLIKT
Transporten denne efterårsdag
blev begyndelsen på et et langvarigt nødhjælpsarbejde til det
krigsramte og forarmede Armenien. Med verdens øjne rettet mod
den blodige konflikt i det tidligere
Jugoslavien trak krigen mellem
de to tidligere sovjetrepublikker
Armenien og Aserbajdsjan ikke

mange overskrifter. Men Mission
Øst med René i spidsen dedikerede en stor del af arbejdet til den
lille nation mod øst.
Fra adressen i Birkerød samlede
René og Kim Hartzner et hold
af frivillige kræfter omkring sig
for at indsamle fødevarer, tøj og
hospitalsudstyr til de forarmede
befolkninger i Rusland, Ukraine,
Albanien og Armenien.

Med verdens øjne
rettet mod den blodige
konflikt i det tidligere
Jugoslavien trækker
krigen mellem de to
tidligere sovjetrepu
blikker Armenien og
Aserbajdsjan ikke
mange overskrifter.”
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FROSTVEJR PÅ
OPERATIONSSTUERNE
Og der var behov for hjælpen.
Krigen med Aserbajdsjan gjorde
alle basale fornødenheder til en
mangelvare. Butikkernes hylder
var tomme, og den daglige brød
ration – hovedbestanddelen af
den armenske kost – var nede på
250 gram. Der meldtes om, at
folk slog hinanden ihjel uden for
fødevarebutikkerne. Samtidig var
der mangel på brændstof, og de
armenske familier måtte derfor
hutle sig gennem den iskolde armenske vinter uden opvarmning
i husene. Selv på hospitalernes
operationsstuer var der minusgrader, og FN advarede mod
tusindvis af dødsfald som følge af
sult og kulde.
NØDHJÆLP MED SKIB
I første omgang planlagde Mission Øst at etablere en luftbro
med nødhjælp fra Danmark til
Armenien. Men da Aserbajdsjan
havde blokeret for import af bl.a.

brændstof, kostede alene syv
liter benzin en hel månedsløn.
Man måtte derfor finde en anden
løsning. I Mission Østs nyhedsbrev fra april 1993 kan man læse:
“Gennem kontakter i Canada har
der åbnet sig en enestående
mulighed: Vi kan nu transportere
nødhjælp til Armenien i et tilsyneladende ubegrænset omfang,
MED SKIB.” Armenien er en indlandsstat, så turen gik via Spanien
til Georgien, hvorfra den blev
transporteret med tog til Jerevan.
I april 1993 sendte Mission Øst de
første 15 containere afsted med
tøj, fødevarer og hospitalsudstyr.

Vi kan nu transportere
nødhjælp til Armenien
i et tilsyneladende ube
grænset omfang, MED
SKIB.”
Mission Østs nyhedsbrev, april 1993.

Huse var skudt i
sænk
Kim Hartzner tog til Armenien for
at tage imod nødhjælpen og få
den fordelt. Om hovedstaden Jere
van skriver han i maj 1993:

Nubarasjen, Armenien, 1995. Bør
nene fra børnehjemmet Nubarasjen
nr. 11 havde god brug for de trøjer
og sokker, som Helga Pedersen fra
Holbæk strikkede til dem.
Foto: Mission Øst.

VARME SOKKER FRA HELGA
PEDERSEN I HOLBÆK
Mission Øst sendte hospitalsudstyr og anden nødhjælp til Armenien ad flere omgange både med
skib og fly. Med udstyret etablerede man på en nedlagt skole i byen
Sisian syd for Jerevan hospitalet
‘Danmark’, der fungerer den dag
i dag. Hjælpen gik desuden til
landsbysamfund, flygtningelejre,
plejehjem og børnehjem. Bl.a.
fik børnehjemmet Nubarasjen
nr. 11 hjælp ad flere omgange.
Filipskolen på Amager indsamlede
fødevarer, og pensionisten Helga
Pedersen fra Holbæk strikkede
varme trøjer, sokker og huer til
børnene. Flere af hjemmets børn
havde hjerneskader, og det var
her, Mission Øst senere begyndte
arbejdet med handicap, som du
kan læse om på side 26-29.

Værløse, Danmark, 1992. Det russiske transportfly Iljusjin transpor
terede i oktober 1992 et beredskabshospital fra Næstved til Sisian i
det konfliktramte Armenien. Foto: Mission Øst.

København, Danmark, 1993. Oprindeligt var planen at etablere en
luftkorridor med nødhjælp fra Danmark til Armenien, men på grund
af de svimlende høje brændstofpriser besluttede man i stedet at
sejle nødhjælpen med skib til Georgien. Derfra gik det videre til Jere
van med tog. Foto: Mission Øst.

“En spøgelsesby, hvor der kun er
elektricitet 3-4 timer i døgnet og
hvor indbyggerne må bruge fakler
for at finde vej hjem om aftenen,
hvis man da ellers tør vove sig
udenfor. Byen hærges af glubske
hunde, der ser ud, som om de
hverken har fået vådt eller tørt de
sidste mange måneder. En mørk
nattetime fik jeg pludselig tømt
mit forråd af adrenalin, da tre
sultne hunde væltede frem bag et
gadehjørne.”
I Stepanakert – Nagorno-Karabakhs
hovedby – er situationen endnu
mere grel: “Stepanakert virker som
et skridt ind i dødens forgård. DE
FLESTE af byens huse er enten
skudt i sænk eller bærer præg
af at have været mål for to års
intensive missilangreb. Sidste år
tilbragte byens indbyggere 9 må
neder i underjordiske beskyttelses
rum, og de sårede blev opereret i
kælderrum under byens overfyldte
sygehus, oplyst af stearinlys.”
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F O T O S E R I E : N ø dh jæ lp til A rm e n ie n 1994

Hvad er et
beredskabshospital?
Under den kolde krig besluttede den
danske stat at opbevare omkring 50 be
redskabshospitaler på skoler og i andre
offentlige bygninger rundt om i landet
i tilfælde af krigsudbrud. Da den kolde
krig var slut i 1991, kunne organisationer
ansøge om dem, og Mission Øst fik fem.
Tre blev sendt til Rusland, ét til Albanien
og ét til Armenien, hvor det dannede
grundlag for det senere hospital ved
navn Danmark, der stadig eksisterer.
Et ”beredskabshospital” vejede mellem
25 og 43 tons og fyldte ca. 350 kubik
meter. Der var komplet udrustning til
behandling af 200 patienter: Senge,
sygeplejeudstyr, operationsafdeling,
laboratorium, diagnostisk apparatur,
køkken- og kontorudstyr. Værdien blev i
1992 anslået til 30 millioner kroner.

Hvad handler
konflikten om?
Nagorno-Karabakh er et 4.400 kvadrat
kilometer stort landområde i Aserbajd
sjan med overvejende armensk befolk
ning. Som led i dannelsen af republikker
i den unge Sovjetunion indlemmede
den sovjetiske leder Joseph Stalin det i
1922 i aserbajdsjansk territorium. I 1988
ønskede befolkningen i landområdet
at løsrive sig fra Aserbajdsjan for at
blive en del af Armenien, og samme år
udbrød en regulær krig over territoriet.
Krigen nåede at koste nærved 30.000
mennesker livet, før en våbenhvile kom i
stand i 1994. Territoriet var herefter un
der armensk kontrol. Den 2. april 2016
udbrød der atter kamphandlinger, hvor
soldater på begge sider blev dræbt.
Begge sider beskylder hinanden for at
have startet kamphandlingerne.
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Kafan, Armenien, 1994. En fami
liefar kan ikke skjule sin glæde,
da han modtager en kasse med
ti kilo fødevarer af Mission Øst.
Foto: Jan Jørgensen.
Sisian, Armenien, 1994. På vej
til Kafan i det sydlige Armenien
passerede nødhjælpskonvojen
Sisian, hvor hospitalet Danmark
blev etableret af Mission Øst.
Foto: Jan Jørgensen.
Armenien 1994. Da de frivillige
fra Mission Øst åbnede døren på
flyet Iljusjin-79, der medbragte
45 ton nødhjælp fra Danmark,
blev de mødt af denne kvinde,
der var i gang med at rengøre
landingsbanen med håndkraft.
Foto: Jan Jørgensen.
Armenien, 1994. Nøden var stor
i Armenien i begyndelsen af
1990erne. Det var ikke usæd
vanligt at se børn lege på gaden
med det skrald, de kunne finde.
Foto: Jan Jørgensen.
Kapan-distriktet, Armenien, 1994.
Et centralt grundprincip i Mission
Østs arbejde er at holde grundigt
opsyn med, at nødhjælpen når
den rette. Her deler Kim Hartzner
fødevarepakker ud fra bagenden
af en lastbil i en lille landsby i Ka
pan-distriktet i den sydlige del af
Armenien. Foto: Jan Jørgensen.
Kafan, Armenien, 1994. Mission
Østs grundlægger, René Hartzner,
rækker en fødevarepakke til en
mand i en butik, der fungerede
som uddelingssted for nødhjælps
indsatsen i den armenske by
Kafan. I 1994 havde Mission Øst et
lille kontor i hovedstaden Jerevan
beliggende i en lejlighed ejet af
Knarik Chalabian, der ses yderst til
venstre i billedet.
Foto: Jan Jørgensen.
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Tadsjikistans 1997
1991-2016

Mission
Øst

Kulob-distriktet, Tadsjikistan,
1999. I foråret 1999 blev omkring
100 tadsjikiske familier selvfor
synende med æg, da Mission Øst
begyndte at dele høns ud. Det
blev begyndelsen på en mere
langsigtet udviklingshjælp i landet.
Foto: Mission Øst.
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Af Kim Wiesener
kommunikationsmedarbejder

Det ”glemte land”
i Centralasien
Mission Øst har arbejdet i Tadsjikistan, den fattigste af de tidligere
sovjetrepublikker, siden 1997. Det begyndte med fødevarehjælp
til titusinder af nødlidende lokale – siden skiftede fokus til mere
langsigtede udviklingsprojekter.
Da Kenneth Whitelaw steg ud
af flyet i Tadsjikistans hovedstad
Dusjanbe en augustdag i 1997,
forstod han straks, at der var
noget galt. Bagagen stod allerede
på landingsbanen, og kort efter
lettede flyet igen. De lokale rådede ham til at rejse, for det viste
sig, at der natten forinden var udbrudt kampe mellem rivaliserende
bander, der fremkaldte ubehagelige minder om den borgerkrig,
der i de foregående fem år havde
hærget landet.
Havde Kenneth på forhånd vidst,
at uroen ville bryde ud lige på
det tidspunkt, ville han nok have
udsat sin ankomst, og Mission
Østs indsats i den fattigste af de
tidligere sovjetrepublikker kunne
være blevet væsentligt forsinket.
I stedet valgte han at blive og
dermed lægge grunden til en tilstedeværelse for organisationen,
der nu er gået ind i sit 20. år.
Den første tid var nok så nervepir-

rende. På vej fra lufthavnen måtte
Kenneth krydse ”frontlinjen” i
Dusjanbe til fods, fordi taxachaufføren nægtede at køre videre på
grund af kamphandlingerne. Så
måtte han blive inden døre i det
meste af et par uger, da FN sagde, at det var for farligt at gå ud.
Men gradvist sænkede freden sig
atter over hovedstaden, og han
kom i gang med arbejdet.
Når Kenneth, der i dag hedder
Whitelaw-Jones til efternavn,
tænker tilbage på den første tid i
Tadsjikistan, husker han selvfølgelig fattigdommen og den truende
vold. Men det, der i virkeligheden
står skarpest i hans erindring, er
landets skønhed og lokalbefolkningens generøsitet.
”De var utrolig gæstfrie. De var
villige til at dele deres sidste mad
med dig, og de gjorde det med
glæde. Og så havde de en fantastisk sans for humor,” erindrer
han.

På vej fra lufthavnen
måtte Kenneth krydse
”frontlinjen” i Dusjanbe
til fods.”
“ALLEREDE I SOVJETTIDEN
HAVDE VI INTET”
I pionertiden var det behovet for
akut fødevarehjælp, der drev Mission Østs indsats. På det område
befandt Tadsjikistan sig ifølge FN i
en ”fortsat, næsten kronisk, nødsituation”. Halvdelen af landets
børn var underernærede, og over
for Kenneth Whitelaw beskrev en
familie tadsjikkernes lod således:
”Vi er et glemt folk – allerede i
sovjettiden havde vi intet, men nu
bliver det værre og værre.”
Den første hjælpeindsats bestod
af 29 containere med i alt 471
ton fødevarer, der blev uddelt til
titusinder af udsatte mennesker
i den sydlige Kulob-provins. De
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modtog hver en pakke på 15,7 kg
med bl.a. ris, mel og madolie.
Behovet var enormt, for i 1997
var store dele af Tadsjikistans
befolkning tvunget helt i knæ
efter det sovjetiske kollaps og
den deraf følgende borgerkrig.
Fattigdommen ude i landdistrikterne var så voldsom, at mange
familier måtte sælge deres dyr for
at kunne købe brød til børnene,
der sov direkte på jordgulve. De
gik ofte ikke i skole, fordi de ikke
havde noget tøj at tage på.

Khalaikhumb, Tadsjikistan, 2015.
På en skole i Khalaikhumb i det
sydlige Tadsjikistan lærer Mission
Øst børnene at holde en ordentlig
hygiejne, bl.a. ved hyppig hånd
vask, så de undgår smitsomme
sygdomme.
Foto: Muyassar Odinaev.

Mission Øst samarbejdede tæt
med lokalsamfundene for at sikre,
at hjælpen nåede frem til dem,
der havde allermest brug for den.
Samtidig sørgede man for selv
at være på pletten, når fødevarepakkerne blev uddelt og skabte
dermed en høj grad af tillid hos
de lokale – og en meget lav spildprocent.

Så fra 1999 kom der tomater og
hønseæg på menuen i en del
tadsjikiske hjem. Omkring 60 fattige familier på landet, der i forvejen stod på Mission Østs lister
over modtagere af fødevarehjælp,
fik hver 100 stk. tomatplanter.
Nogle af tomaterne blev brugt i
husholdningen, andre blev solgt
på det lokale marked.

TOMATER OG ÆG PÅ MENUEN
Fødevareuddelingerne fortsatte
gennem flere sæsoner, og på
den måde hjalp Mission Øst en
stor gruppe ludfattige tadsjikker
gennem nogle meget hårde år i
slutningen af 1990erne. Men man
indså også ret hurtigt, at mere
langsigtet udviklingshjælp var
nødvendig for at mindske afhængigheden af fødevarepakkerne.

Momasulo Khodjaeva, en enke
med seks børn fra landsbyen
Choktemur, blev i foråret 1999
den stolte ejer af et lille hønsehold. Det samme gjorde godt 100
andre familier. Til Mission Østs
magasin sagde hun: ”Nu har vi
vores egen produktion af æg, og
vi behøver ikke at købe dem. Det
har givet os bedre næring. Æggene indeholder mange kalorier, og
det er godt, for vi kan kun købe
rødt kød én gang om året.”
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Æggene indeholder
mange kalorier, og det
er godt, for vi kan kun
købe rødt kød én gang
om året.”
DØDE AF BESKIDT
DRIKKEVAND
I slutningen af 1990erne blev
Tadsjikistan også et pionerland
på et af de områder, hvor Mission
Øst siden har udviklet en høj grad
af ekspertise – vand, sanitet og
hygiejne. To tredjedele af befolkningen manglede adgang til rent
drikkevand, og flere tusinde børn
døde årligt af vandbårne infektionssygdomme. Som en del af et
projekt i den sydlige del af landet
fik 20 landsbyer installeret rent
drikkevand og hygiejniske latriner
– netop for at nedsætte forekomsten af sygdomme.

I dag driver Mission Øst fortsat
vand- og sanitetsprojekter i Tadsjikistan, f.eks. fik 2.000 mennesker
i 2015 nye toiletter, enten i deres
hjem eller landsby. For selv om
landet er blevet mere stabilt end
i de dramatiske år i 1990erne, er
det stadig et af verdens fattigste.
Som Kenneth Whitelaw-Jones, der
i dag arbejder for den Europæiske
Udviklingsbank, ser det, har Tadsjikistan haft svært ved at finde en
plads i den globale økonomi.
Titusinder af tadsjikere kan imidlertid takke Mission Øst for, at
deres liv i en svær periode blev en
smule lettere. Og den dag i dag
har bl.a. mennesker med handicap
fortsat stor glæde af den støtte,
de får.

Jeg mødte nogle fan
tastiske mennesker, og
jeg tror, at de gav mig
mindst lige så meget,
som jeg gav dem.”
Kenneth Whitelaw-Jo
nes, tidligere Mission
Øst-medarbejder i
Tadsjikistan.

Den altafgørende
gæstfrihed
Gæstfrihed hedder på tadsjikisk
mehmonnavozii og er en stor del
af tadsjikisk selvforståelse. Gæ
sterne – indbudte som uventede
– får den bedste plads ved den
modsatte ende af døren og bliver
trakteret med te, konfekt og et el
ler flere måltider, uanset tidspunk
tet på dagen. Tadsjikkerne forklarer
deres gæstfrihed med, at også
Abraham – kendt som Ibrahim i is
lamisk tradition – var kendt for sin
store gæstfrihed. Familiernes store
fattigdom er derfor kilde til skam,
fordi de ikke kan behandle deres
gæster som det sig hør og bør.

Darvoz-distriktet, Tadsjikistan, 2015.
Der er dækket op til gæster i anled
ning af Id-i-Kurban, hvor man fejrer
profeten Abraham.
Foto: Muyassar Odinaev.

Kenneth Whitelaw-Jones håber
selv, at han var med til at gøre
bare en lille forskel dengang i
1990erne: ”Jeg betragter det som
et stort privilegium at have deltaget i dette arbejde i mine formative år. Jeg mødte nogle fantastiske
mennesker, og jeg tror, at de gav
mig mindst lige så meget, som
jeg gav dem.”

Langaro, Tadsjikistan, 2016. Disse
kvinder er uddannet af Mission
Øst til at være fortalere for bedre
hygiejne i deres landsby og går nu
fra dør til dør med budskabet.
Foto: Vibeke Hauge Førrisdahl.
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F O T O S E R I E : N ø d h jæ l p til Ta d sjik is t a n 1998

1

4

1

Kulob-distriktet, Tadsjikistan, 1998.
Tadsjikistan har et dyrkbart areal på
omkring seks procent. Man dyrker
derfor sine afgrøder alle steder, man
kan komme til det, som på denne
stejle skrænt. Foto: Peter Hove Olesen.

2

Tadsjikistan, 1998. Mission
Østs fødevaredistributioner i
Tadsjikistan var målrettet de
mest sårbare, som familier
med mange børn.
Foto: Peter Hove Olesen.
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3

Kulob, Tadsjikistan, 1998. Det er et grund
princip i Mission Østs arbejde, at hjælpen
når ud til de mest sårbare mennesker. Her
bliver en kvinde med handicap hjulpet af
sine børn med at transportere fødevare
pakker under en uddeling i 1998.
Foto: Peter Hove Olesen.

5

4

Tadsjikistan, 1998. Siden Tadsjikistan
blev selvstændigt i 1992, har landet
været plaget af en økonomi i sammen
brud, stor arbejdsløshed og en bitter
borgerkrig i 1992-1997. Her modtager en
gammel mand nødhjælp af Mission Øst i
Kulob i 1998. Foto: Peter Hove Olesen.

2

3

6

5

Kulob, Tadsjikistan, 1998. En pige vasker op i en beskidt
kanal. Også i dag er der mange tadsjikiske familier, der
ikke har andet drikke- og brugsvand end det, der løber
i kanaler langs vejene i alle tadsjikiske byer. En stor del
af Mission Østs arbejde i landet er at etablere systemer
med rent vand. Foto: Peter Hove Olesen.

6

7

Tadsjikistan, 1998. Tadsjikistan er den fattigste af de tid
ligere sovjetrepublikker. Over 80 procent af befolkningen
lever i fattigdom, og mange unge mænd og kvinder er
tvunget til at rejse til bl.a. Rusland for at finde arbejde.
Pengene sender de hjem til deres ældre familiemedlem
mer og børn. Foto: Peter Hove Olesen.

7

Tadsjikistan, 1998. Et barn kigger
gennem hegnet under en fødevareud
deling. Taler man med folk i området
i dag, husker de stadig Mission Øst for
disse fødevareuddelinger i slutningen af
1990erne. Foto: Peter Hove Olesen.
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Armenien handicap 1998
1991-2016

Mission
Øst
Af Line Højland
kommunikationsmedarbejder

I 1990erne uddelte
Mission Øst i flere år mad
og varmt tøj, bl.a. på det
armenske børnehjem
Nubarasjen nr. 11. Men
den sovjetiske tilgang til
handicap lagde en tung
dyne af mismod over alle
armenske børnehjem.
Ægteparret Jane og
Dennis Loze besluttede at
gøre noget ved det.
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Nubarasjen, Armenien, 1998. Et barn
spiser noget af den mad, som Mission
Øst forsynede børnehjemmet med
under de strenge vintre. Selv børn
med små handicap – som skelende
øjne – blev erklæret defekte og an
bragt på et børnehjem uden håb om
skolegang eller arbejde i fremtiden.
Foto: Rachel Nicolas.

“Lærerne
virkede som
fangevogtere”

En iskold lørdag morgen i 1998
besøger ægteparret Dennis og
Jane Loze Nubarasjen nr. 11 – et
børnehjem for børn med “mentale problemer” i udkanten af
Armeniens hovedstad Jerevan.
Dennis skriver senere i sin selvbiografi om besøget:
“Da vi gik ind i bygningen, slog
kulden os i møde. Det var ikke bare
temperaturen, der var kold, men
hele bygningen var så streng og
nøgen og stille, og hvor var alle
børnene henne? Vi gik ned ad
en lang stenkorridor og gennem
dobbelte døre ind i et stort rum
med lange borde og bænke,
hvorpå der sad børn fra syvårs- til
teenagealderen, omkring 150 i alt.
Alting var så stille, der var ikke én,
der hviskede, og mellem bordene
gik fire-fem voksne pakket godt
ind mod kulden. De virkede som
fangevogtere eller fængselsbetjente, og der var ingen smil. Vi havde
medbragt pirogger, med kød eller
kartofler i dej, som var en typisk
armensk ret, samt æbler og det
frugt, vi ellers havde kunnet finde.
Børnene spiste meget hurtigt, og
ikke en krumme blev levnet, men
også det foregik i total stilhed,
mens ‘vagterne’ kiggede på dem.”

ET LIV UDEN LATTER
Dennis Loze havde arbejdet som
fysioterapeut for flere engelske
fodboldklubber, bl.a. Arsenal. Under en tur til Armenien sammen
med nogle engelske fodboldspillere, der ville lære armenske
flygtningebørn sporten, følte han
sig kraftigt kaldet til at vende
tilbage til Armenien for at blive
der i længere tid. Dennis fik en
kontrakt som fysioterapeut for
det armenske fodboldforbund,
og et par måneder senere vendte
han derfor tilbage sammen med
sin hustru Jane og deres 12-årige
datter Morgana.
Under deres ophold kom de i
kontakt med en gruppe frivillige
fra Røde Kors, og det var sammen
med dem, at de besøgte Nubarasjen nr. 11 for første gang. Mission
Øst og andre organisationer havde
i flere år sendt mad og vintertøj til
børnehjemmet, men behovet var
stadig stort. Og som Dennis og
Jane Loze fik at mærke på egen
krop denne vintermorgen, var der
brug for mere end blot mad og tøj.
Disse børn havde et altoverskyggende behov for at blive set – at få

Stemplet som defekt
I Sovjetunionen anså man personer med handicap for at være
defekte. I stedet for at undervise børn med særlige behov på
deres egne præmisser, blev de lukket inde på institutioner som
Nubarasjen nr. 11. Videnskaben om handicap hed “defektologi”,
og holdningen var, at børn med “defekter” aldrig kunne lære
noget. Historisk set er mennesker med handicap også i Dan
mark blevet set som defekte. For eksempel var det helt frem
til 1962 lovligt at tvangssterilisere mennesker med udviklings
hæmning i Danmark.

lov til at grine og lege og at få de
stimuli, som børn har brug for, så
de kan vokse op og blive velfungerende mennesker.
HVORDAN KUNNE DE HJÆLPE
BØRNENE?
Lørdag efter lørdag besøgte
Dennis og Jane børnehjemmet,
og det blev ugens højdepunkt
– både for dem og for børnene.
Børnene var ikke alene glade for
at få varieret mad. De var også
himmelhenrykte over, at nogle
voksne viste interesse for dem.
Og Dennis og Jane begyndte at
blive følelsesmæssigt knyttede
til børnene. Mens de fortsatte

deres daglige arbejde i løbet af
ugen, var deres tanker konstant
hos børnene og det brændende
spørgsmål: Hvordan kunne de
komme til at tilbringe mere tid på
Nubarasjen nr. 11? Men transporten derud og det svære armenske
sprog var begge dele uoverstigelige forhindringer.
Løsningen viste sig en søndag,
hvor Jane i en kristen gruppe
organiseret gennem Morganas
skole mødte Peter og Jikke Drummond-Smith. Peter arbejder i dag
som Mission Østs operationschef
i Bruxelles, men dengang var han
landeleder på Mission Østs kontor

Det var ikke bare tem
peraturen, der var kold,
men hele bygningen
var så streng og nøgen
og stille.”
Dennis Loze, Mission Øst.
Nubarasjen, Armenien, 1998. “Et af
formålene med vores terapiprogram
har været – igennem leg og fysiske
øvelser – at give børnene glæde og
en øget selvtillid, og at lære dem at
samarbejde,” fortalte Dennis Loze om
det arbejde, han og hustruen Jane
udførte på børnehjemmet Nubarasjen
nr. 11 i slutningen af 1990erne.
Foto: Mission Øst.
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i Armenien, og Jikke var projektkoordinator. Jane fortalte parret
om sine oplevelser på Nubasjen
nr. 11. Peter og Jikke var klar over
problematikken, men havde ikke
selv kunnet finde løsningen. Til
Janes store overraskelse og glæde foreslog de, at Jane og Dennis
skulle udvikle et program for
børnene på Nubarasjen, og Mission Øst ville til gengæld betale
transport og tolk.
BLEV SLÅET, HVIS DE TALTE
Jane og Dennis begyndte at
komme på børnehjemmet tre
eftermiddage om ugen. Om eftermiddagen havde børnene “lektie
timer”, hvor lærerne skulle hjælpe
dem med deres skolefag. Virkeligheden var en anden: Børnene
sad musestille på gulvet timer ad
gangen, og vovede de at sige en
lyd, blev der kvitteret med et slag
fra de ældre elever, der var sat til
at overvåge dem. Lærerne sad i et
tilstødende lokale og drak kaffe.
Jane og Dennis læste op på emnet legeterapi, og det begyndte
de nu at føre ud i praksis. De
flyttede børnene fra de indelukkede klasselokaler og ud på
gangene, og da vejret blev varme-

re, sørgede de for at rydde de
udendørs arealer for kaktusplanter, så børnene kunne spille bold.
De malede væggene i klare farver,
tegnede dyr på dem, og de fejrede børnenes fødselsdage.

Et af formålene med
vores terapiprogram
har været – igennem
leg og fysiske øvelser –
at give børnene glæde
og en øget selvtillid, og
at lære dem at samar
bejde.”
Dennis Loze, Mission Øst.

“Et af formålene med vores terapiprogram har været – igennem
leg og fysiske øvelser – at give
børnene glæde og en øget selvtillid, og at lære dem at samarbejde. I den tid, vi har arbejdet med
børnene, har vi set, at de blevet
mere levende, interesserede og
villige til selv at yde en indsats.
Samtidig har børnene opnået en
række praktiske færdigheder. De
kan nu klokken, de kender deres

Ud af mørket
I Armenien arbejder Mission Øst sammen med de lokale handi
caporganisationer Arabkir og Bridge of Hope. Sammen driver vi
en række centre med udvikling og genoptræning til børn med
handicap. De ansatte besøger familier i de fattige landsbyer og
finder frem til børn med handicap, der lever skjult for omverde
nen, og får dem i behandling. For at bryde med de tunge tabu
er, bliver forældrene organiseret i støttegrupper. Og på skoler
og lærerseminarer bliver der fokuseret på at inddrage børn
med handicap. Bridge of Hope har desuden haft indflydelse på
ændring af den nationale armenske lovgivning.
Mange af Bridge of Hopes ansatte og medlemmer har selv et
handicap eller er forældre til børn med handicap. I 2014 fik
Bridge of Hope UNESCO’s internationale pris for at fremme
inkluderende uddannelse.
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fødselsdag og kan udføre simple
ting som at binde deres snørebånd,” fortalte Dennis dengang til
Mission Øst-magasinet.
FALSKE DIAGNOSER
Udover de fælles aktiviteter
begyndte de også at finde ud af,
hvad hvert enkelt barn fejlede,
så de kunne målrette undervisningen bedre. Undersøgelsen
gav et overraskende resultat:
Over 85 procent af børnene
på Nubarasjen nr. 11 havde slet
ikke et mentalt handicap. Jane
opsøgte familierne for at finde
ud af, hvad der var sket. Det viste
sig, at forældrene havde skaffet
børnene en falsk diagnose, så de
kunne komme ind på børnehjemmet. Børnene kom fra så fattige
kår, at forældrene ikke selv kunne
brødføde dem.
Som tiden gik, blev Jane og
Dennis mere og mere knyttede til
børnene, der gennem deres nye
virkelighed begyndte at åbne sig
op og vise følelser. Personalet var
derimod stærkt utilfredse. Ægteparrets arbejde viste med al tydelighed deres egen uformåenhed.
Især forholdet til inspektøren blev
gradvist værre, og til sidst måtte
Jane og Dennis med sorg i sindet
afbryde arbejdet på Nubarasjen.
ÆNDREDE LOVGIVNINGEN
Men det betød ikke enden på
deres engagement for børn med
handicap i Armenien. De havde
rigeligt med både erfaring og
data til at påvise, at deres arbejde
var både nødvendigt og nyttigt.
De søgte derfor det armenske
uddannelsesministerium om lov
til at undervise lærerne på andre
armenske institutioner for børn
med handicap. Det var et langt
sejt træk at komme igennem til
andre skoler. Men under work
shoppene oplevede de, hvordan
de ellers så rigide lærere formåede at arbejde sammen som en
gruppe med latter og humor.

Ægteparret Loze tilbragte i alt
fem år i Armenien med at undervise lærere til børn med handicap
og indlæringsvanskeligheder. De
lagde grundstenen til det arbejde,
Mission Øst siden har udført
blandt personer med handicap i
Armenien i samarbejde med de
armenske handicaporganisationer
Bridge of Hope og Arabkir. Alle
børn i Armenien har nu ret til at
få en uddannelse, og den nationale læreruddannelse omfatter
undervisning i, hvordan de kan
inddrage børn med handicap,
fx. indlæringsvanskeligheder, i
undervisningen. Takket være Jane
og Dennis Loze er meget sket
siden den lørdag morgen i 1998,
hvor børnene på Nubarasjen nr. 11
var tvunget til at sidde musestille
i en iskold sal.
Denne artikel er delvist baseret på
Dennis Lozes bog Arsenal to Ar
menia, Trafford Publishing 2008.

„Vi kan ikke bære
uretfærdigheden længere!“
25-årige Arevik har siden 2000 deltaget i træning og forta
leraktiviteter organiseret af Mission Øst og Bridge of Hope. Nu
arbejder hun for Bridge of Hope. Om sit engagement siger hun:
„Jeg har altid haft dette handicap, og det er en del af mig lige
som min hudfarve. Sammen med hundredvis af mine jævnald
rende taler jeg for menneskerettigheder og værdighed. Vi kan
ikke bære uretfærdigheden og uligheden længere. Vi er nødt til
at kræve vores ret til uddannelse, arbejde og deltagelse i sam
fundslivet som ligeværdige borgere i vores samfund.“

Tavush-regionen, Armenien, 2015. Der er stadig store problemer med under
stimulerede børn i de fattigste egne af Armenien. To-årige Andranik sidder her
på skødet af sin bedstefar uden for den skurvogn, som familien bor i. Andranik
og hans to søstre Zina og Lilo er vokset op i så massiv fattigdom, at det er gået
ud over deres fysiske og mentale sundhed. Foto: Mission Øst.

Armenien, 2013. Her deltager Arevik i en fredelig demonstration for
rettigheder til personer med handicap arrangeret af Bridge of Hope.
Foto: Bridge of Hope.

Penjakent, Tadsjikistan, 2015. Efter den store succes med arbejdet i Armenien,
er Mission Øst begyndt at udføre det samme arbejde i en anden tidligere
sovjetrepublik: Tadsjikistan. Her er det 13-årige Manizha med en spastisk
lammelse, der får trænet sine muskler på et genoptræningscenter i Penjakent.
Foto: Muyassar Odinaev.
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Afghanistan 2001
1991-2016
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Afghanistan, 2001. Mission Østs Ruth
Dyer mødte Fatima og hendes børn
i en lejr for internt fordrevne i Af
ghanistan i oktober 2001, kort efter,
at der var åbnet op for international
tilstedeværelse. Vinteren forinden
havde Fatima mistet tre af sine børn
Foto: Ruth Dyer.

Fødevarehjælp til et
land i knæ
I oktober 2001 gik amerikanske og britiske styrker ind i Afghanistan og satte Talibanstyret fra magten. Det åbnede op for international hjælp til den hårdt prøvede afghanske
civilbefolkning, og Mission Øst satte ind med fødevarehjælp samme vinter.
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Vinteren 2001-2002 uddelte Mission Øst fødevarepakker
til 18.000 mennesker. Hver person fik 10 kg hver måned i
tre måneder.

“Tre af Fatimas børn døde sidste
vinter. Vil de tre andre overleve
denne?” Sådan spurgte Mission
Østs Ruth Dyer i oktober 2001 fra
det krigshærgede Afghanistan.
Samme måned havde de allierede
styrker sat Taliban fra magten.
Konflikten havde allerede fordrevet millioner af mennesker fra
deres landsbyer, og en humanitær
katastrofe var under opsejling.
MISTEDE TRE AF SINE BØRN
Ruth Dyer mødte Fatima i en
flygtningelejr i det nordlige Afghanistan i oktober 2001. Lejrens
forhold var utålelige: Familierne

boede i telte lavet af lette bambusmåtter og plastic, og vinden
blæste frit ind. Fatima var året før
flygtet sammen med sine seks
børn fra kampe i deres hjemby. 12
måneder efter deres flugt havde
de stadig hverken tæpper eller
tøj og slet ikke mad nok, og Ruth
Dyer var i lejren for at undersøge
behovene, før en nødhjælpsuddeling blev sat i værk. “Fatima har
hjælpeløst set sine tre børn dø
sidste vinter,” skrev Ruth.

Fatima har hjælpeløst
set sine tre børn dø
sidste vinter.”
LEVEALDER PÅ 41 ÅR
Fatima og de hundredvis af andre

mennesker, som Ruth Dyer mødte
dette efterår, havde levet 20 år i
et land i krig. Der var stor mangel
på rent vand og ordentlige veje,
og den gennemsnitlige levealder
var på 41 år. På baggrund af Ruth
Dyers rapport i efteråret 2001
satte Mission Øst en stor fødevareuddeling i værk, hvor 18.000
mennesker fik en pakke med 10
kg fødevarer hver måned i tre
måneder.
Mange menneskers liv blev reddet
den vinter. Men det blev hurtigt
klart, at man var nødt til at tænke
på nye måder. Mange afghanere brød sig ikke om at være
afhængige af, hvad de opfattede
som almisser, og man begyndte
derfor at uddele fødevarehjælp
mod arbejde med at genopbygge
veje og vandsystemer. Mission Øst

Afghanistan, 2001. På trods af
kraftige snefald og uvejsomt terræn
nåede fødevarehjælpen frem til de
afghanske familier.
Foto: Mission Øst.

uddelte også såsæd, gødning og
landbrugsredskaber, for at befolkningen kunne sikre sig selv mad
i fremtiden, og et projekt med
bistader sikrede kvinder i landdistrikter en indkomst, så de kunne
brødføde deres familier.

Der var stor mangel på
rent vand og ordent
lige veje, og den gen
nemsnitlige levealder
var på 41 år.
Afghanistans trængsler er endnu
ikke forbi. Mission Øst fortsætter
hjælpen til landet, og gennem et
større program ændres livet til
det bedre, én familie ad gangen.
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Afghanistan, 2001. De fordrevne
boede i telte med vægge af simple
bambusmåtter, hvor vinden kunne gå
lige igennem. Foto: Ruth Dyer.

Taloqan, Afghanistan, 2004. Mission
Øst har i flere år drevet hygiejne
teams i det nordlige Afghanistan,
hvor kvindelige specialister træner
andre kvinder i sundhed og hygi
ejne. Her ses tre af kvinderne og
lederen Dr. Hafiz. Foto: Mission Øst.

32 | MISSION ØST | J U B I L Æ U M S N U M M E R 2 5 Å R

Afghanistan i dag

Salg af syltetøj
sikrer børnene
mad hver dag
Ligesom Fatimas børn i flygtningelejren,
som Mission Øst besøgte i 2001, er der
stadig mange familier i Afghanistan, der
må gå sultne i seng. Mission Øst træner
derfor kvinder i at kunne forsørge sig selv
og deres familier.

Afghanistan, 2009. I grupperne lærer kvinderne at
konservere maden på en sikker og effektiv måde, så
den kan holde vinteren over. Foto: Mission Øst.

Når 35-årige Sayerah tænker
tilbage på tiden før, hun åbnede
sin lille virksomhed, er det med
gru. “Det var så slemt og skræmmende. Min mand er daglejer,
men der var tit intet arbejde at
få, og vi havde svært ved at skaffe bare ét ordentligt måltid om
dagen til vores ni børn,” fortæller
hun. Vintertøj og andre nødvendige ting turde hun slet ikke
drømme om.

naturkatastrofer og konflikter, der
jager folk på flugt. De fleste kvinder må stå igennem mere end en
håndfuld børnefødsler, og mange
børn overlever ikke deres første
år. Den høje børnedødelighed
skyldes vandbårne sygdomme og
dårlig ernæring, og Mission Øst
arbejder derfor i området med
at etablere vandsystemer, træne
i hygiejne – og sikre familierne et
levegrundlag.

HØJ BØRNEDØDELIGHED
Sayerah bor med sin familie i
Badakhshan i det nordlige Afghanistan, og livet i de høje bjerge
er barskt: Isnende kolde vintre,
bagende hede somre og jævnlige

EFFEKTIV METODE TIL
SELVFORSØRGELSE
For at blive i stand til at forsørge
sin familie, blev Sayerah deltager i
én af Mission Østs fødevare-grupper. Kvinderne modtager træning

i fødevareforarbejdning og i, hvordan de kan etablere deres egen
lille virksomhed. Metoden har vist
sig effektiv til at give fattige familier i bjergene et livsgrundlag. Når
først kvinderne har fået en smule
træning og starthjælp, udviser de
stort gåpåmod og begejstring for
at sælge den mad, de tilbereder,
og det giver dem penge til at kunne forsørge deres familie.
50 GLAS KONSERVES OM UGEN
“Da projektet startede, spekulerede jeg på, hvad jeg skulle få ud
af det. Hvordan skulle jeg starte
en virksomhed uden startkapital?
Men Mission Øst hjalp mig med at
lave en forretningsplan og gav os

nogle råmaterialer og træning, så
vi kunne komme i gang,” fortæller
Sayerah. Hun producerer nu
omkring 50 glas om ugen med
syltede grøntsager, tomatsauce
og kirsebærsyltetøj, som hendes
mand sælger på lokale markeder og hos opkøbere. Familien
tjener omkring 750 kroner om
måneden på deres salg, og det
gør, at Sayerahs ni børn nu kan
få ordentlig mad hver dag. “Jeg
kan også købe vintertøj til mine
børn, uddannelse og lidt kosmetik
til mig selv. Tak til Mission Øst og
Danmark for at hjælpe fattige
mennesker som os,” afslutter hun.
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Dhainakot, Nepal, 2006. “Hendes
forældre levede ikke mere. Hun
boede derfor hos sine bedsteforæl
dre, hvor hun ganske tydeligt ikke
var ønsket. I deres høje alder havde
de nok besvær med at brødføde sig
selv,” fortalte Mission Østs Graeme
Grover om denne lille pige, han
mødte i landsbyen Dhainakot i det
vestlige Nepal. Foto: Mission Øst.

Nepal 2007
1991-2016

Mission
Øst
Af Line Højland
kommunikationsmedarbejder

Rent vand og viden
om katastrofer redder
liv i Nepal
Mission Øst har siden 2006 arbejdet med den mest basale udvikling af de svært
tilgængelige bjergsamfund i det vestlige Nepal. Den fattige befolkning har fået nye
muligheder og håb for fremtiden. Og med den faste tilstedeværelse i landet kan Mission
Øst også træde til med hurtig hjælp i nødsituationer.
Kort før middag lørdag den 25.
april 2015 blev Nepal ramt af det
værste jordskælv i årtier. I løbet
af få øjeblikke blev hele landsbyer
og århundredgamle bygninger
forvandlet til murbrokker af de
kraftige rystelser, der målte 7,8 på
richterskalaen. Flere end 8.700
mennesker mistede livet, og 2,8
millioner blev hjemløse.
Allerede i timerne efter skælvet
var Mission Østs medarbejdere i Katmandu, København og
Bruxelles i fuld sving: De ramte
områder skulle undersøges, der
skulle skaffes penge og indkøbes
hygiejneartikler og presenninger,
og indsatsen skulle koordineres
med FN og de lokale myndigheder. Blot en uge efter det
ødelæggende jordskælv kunne

Mission Øst sammen med sam
arbejdspartnere og lokale frivillige
dele de første presenninger,
hygiejneartikler og vanddunke
ud til familierne i det hårdt ramte
Sindhupalchowk-distrikt.
At Mission Øst kunne reagere så
hurtigt efter jordskælvet i Nepal
skyldtes to ting: En mangeårig
tilstedeværelse i landet og et tæt
samarbejde med den erfarne
nødhjælpsorganisation Medair
gennem sammenslutningen
Integral Alliance. Med Medairs
ekspertise i at handle hurtigt i
nødsituationer og Mission Østs
dybe kendskab til det nepalesiske
lokalsamfund fik de to organisationer i alt sikret 8.480 familier tag
over hovedet og værn mod sygdomsepidemier ved hjælp af bl.a.
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presenninger, vandrensningsmiddel og latriner.

Da vi nærmede os, så
vi tegn på diarré på
stierne i området, og
fluerne var alle vegne.”
Graeme Grover, Mission Øst.

EN BARSK TILVÆRELSE
Mission Øst har arbejdet i Nepal
gennem partnere siden 1997
med bl.a. hjælp til landbrug og
uddannelse. Men man vidste, at
også befolkningen i de uvejsomme bjergegne i den vestlige del af
landet levede en barsk og isoleret
tilværelse i stor fattigdom. I december 2006 rejste et lille hold af

Mission Østs medarbejdere derfor
ud til landsbyen Dhainakot på en
bjergskråning i Mugu-distriktet i
Karnali for at finde ud af, hvordan
Mission Øst kunne hjælpe. Turen
foregik til fods og varede i flere
dage. Det var rystende forhold,
der mødte den lille ekspedition.
“Da vi nærmede os, så vi tegn på
diarré på stierne i området, og
fluerne var alle vegne,” fortalte
Mission Østs Graeme Glover. Det
viste sig, at befolkningen ikke
kunne få maden til at slå til hele
året, og børnene bar tydelig præg
af underernæring og orm.
Især en lille pige fangede Graemes
opmærksomhed: “På trods af
kulden gik hun rundt i bare tæer.
Hendes næse løb. Jeg kunne se på

den hårde måde, hun behandlede
andre, og den hårde måde hun til
gengæld selv blev behandlet på, at
livet var slemt for hende. Hendes
forældre levede ikke mere. Hun
boede derfor hos sine bedsteforældre, hvor hun ganske tydeligt
ikke var ønsket. I deres høje alder
havde de nok besvær med at
brødføde sig selv,” fortalte han.
DIARRÉ KOSTEDE LIV
Overalt hvor Mission Østs ansatte
så sig om, mødte de skæbner
som den lille piges: Fattige, underernærede børn, sløje af den
evindelige diarré og andre simple

sygdomme, som kunne undgås
eller behandles. Men områdets
befolkning vidste ikke hvordan,
og op mod ti procent af alle børn
overlevede ikke til deres femte år.
Mission Øst oprettede derfor
projekter i Humla og Mugu-
distrikterne med fokus på sundhed og hygiejne. Man lærte landsbyboerne, hvor farligt det var, at
menneskeafføring lå på marker og
stier i stedet for dertil indrettede
latriner. Man underviste i at vaske
hænder efter latrinbesøg. Og man
etablerede systemer med rent
drikkevand, så børn og voksne

Bhotechaur, Nepal, 2015. Blot en uge efter at et kraftigt jordskælv havde
dræbt tusindvis af mennesker og gjort endnu flere hjemløse, var Mission Øst
klar med livreddende hjælp til de mennesker, hvis hjem var blevet forvandlet
til murbrokker. Her hjælper den lokale skolepige Sunita til under uddelingen i
sin landsby. Foto: Line Højland.
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Humla-distriktet, Nepal, 2014.
Både kvinder og mænd fra alle
kaster og samfundslag deltager i
Mission Østs projekter.
Foto: Läkarmissionen/Mission Øst.

landsbyerne har Mission Øst oprettet grupper i katastrofehåndtering. Gruppernes medlemmer får
træning i bl.a. førstehjælp, som
de så udbreder til resten af landsbyen. Også de lokale skolebørn
får træning ud fra devisen, at børnene er fremtiden:

Alle har noget at bidrage med
Befolkningen i de nepalesiske landsbyer lever meget adskilte
liv. Kvinder holder sig for det meste bag hjemmets fire vægge.
Folk fra den laveste kaste dalitterne blander sig ikke med folk
fra højere kaster. Og personer med handicap bliver anset for
værdiløse og derfor tit ignoreret – selv af deres egne familier.
I alle Mission Østs projekter er der derfor stor opmærksomhed på at inddrage alle mennesker fra landsbyen. Når dalitter,
enlige kvinder og personer med handicap deltager i læsegrupper og katastrofekomitéer, finder landsbyboerne hurtigt ud
af at arbejde sammen på tværs af de skel, der har eksisteret i
hundredvis af år.

ikke længere behøvede at drikke
fra de beskidte vandløb, som
også køer og geder stak deres
beskidte muler i.

Vi kan se en kæmpe
forskel i vores landsby,
efter at vi fik rent vand
og latriner.”
Kahliha Bahadur Padara, socialarbej
der i landsbyen Duli.

I løbet af ganske kort tid faldt
børnedødeligheden drastisk, og
de før så syge landsbyboere fik
ny energi. “Vi kan se en kæmpe

forskel i vores landsby, efter at
vi fik rent vand og latriner. Før
var der meget diarré, feber og
sygdom, men nu har vi betydeligt
mindre af det,” fortalte Kahliha
Bahadur Padara, socialarbejder i
landsbyen Duli, i 2010. Landsbyen
havde førhen mistet otte-ti børn
om året, men siden de havde fået
rent drikkevand otte måneder
tidligere, havde de ikke mistet et
eneste barn.
SØG I LY FOR MURBROKKER!
Et andet stort problem i Nepals
bjerge er de tilbagevendende
naturkatastrofer som jordskælv,
oversvømmelser og mudderskred. Selv om de sjældent er af
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så alvorligt omfang som det store
jordskælv i 2015, koster de hvert
år hundredvis af menneskeliv.
Desuden ødelægger de både
huse og afgrøder, og i et område,
hvor folk er hundrede procent
afhængige af det, de selv kan
dyrke, er bare en enkelt ødelagt
høst fatal.
Med den rette viden kan de værste konsekvenser af katastrofer
forhindres. For det første kan
man sørge for ikke at bygge huse
på de skrænter, der har allerstørst
risiko for mudderskred. Og hvis
katastrofen indtræffer, kan man
sørge for at handle på den mest
fornuftige måde. Hvis der fx. er
jordskælv, er det ikke nødvendigvis det klogeste at skynde sig ud
af huset, som de fleste ville gøre.
Man kan nemlig nå at blive ramt
af mange murbrokker, inden man
når ud i det fri. I stedet bør man
lægge sig under et bord eller noget andet stabilt, så man undgår
at blive kvast under vægten fra
en kollapset bygning.
SIKRE KLASSELOKALER
For at udbrede denne viden i

De tavler, vi brugte,
stod løse i klasseværel
serne, og nu har vi fået
dem sat ordentligt fast
på væggene, så vores
klasser er mere sikre.”
Bharat Bam, formand for skolens
ungdomsklub i Shanighat.

”For eksempel har vi nu indset,
at de tavler, vi brugte, stod løse
i klasseværelserne, og nu har vi
fået dem sat ordentligt fast på
væggene, så vores klasser er
mere sikre," fortæller Bharat Bam,
der går i 10. klasse i Shanighat og
er formand for skolens ungdomsklub, der modtog træning i katastrofehåndtering i 2014.
Men tilbage til jordskælvet i 2015.
Det vestlige Nepal, hvor Mission Øst havde udført sit arbejde,
blev knap nok ramt. Det gjorde i
stedet distrikterne omkring hovedstaden Kathmandu, hvor mange mennesker mistede livet. Efter
at den umiddelbare overlevelse er
sikret, er Mission Øst derfor gået i
gang med at udbrede kendskabet
til katastrofeberedskab i de ramte
distrikter for også at gøre befolkningen her mere modstandsdygtig over for fremtidige jordskælv
og andre naturkatastrofer.

Humla, Nepal, 2009. Når ind
byggerne får tegnet et detaljeret
kort over de områder, hvor der
er størst risiko for katastrofer
omkring deres landsby, ved de,
hvor de skal undgå at bygge nye
huse eller anlægge marker.
Foto: Christophe Belperron.

Nu har Pundor tid til lektierne
”Min mor er blevet meget anderledes, efter at hun er kommet med i læsegruppen,” fortæller
13-årige Pundor Lama. Pundor er datter af Tungja Lama, der har deltaget i én af de læse
grupper for kvinder, som Mission Øst driver i området. Udover tal og bogstaver har Tungja
også lært om sine og sin datters rettigheder. Tungja holder nu bedre øje med, om datteren
passer sine lektier, og så får den unge pige nu også mere tid til at studere. ”Før skulle jeg
også hjælpe til med at lave mad, vaske tøj og passe markerne. Nu siger min mor, at jeg skal
læse i stedet,” fortæller Pundor, og fortsætter: ”Min lærer siger, at jeg er blevet meget bedre,
og at han er rigtig glad for mine fremskridt.” ”Jeg kan godt lide at gå i skole, især kan jeg
godt lide fysik,” smiler Pundor, som drømmer om at læse til sygeplejerske inde i Kathmandu.
”Så kan jeg komme tilbage til bjergene og hjælpe folk,” siger hun.

Duli, Nepal, 2010. Der bor omkring
200 børn i landsbyen Duli. I 2009
installerede Mission Øst og vores
partner vandsystemer med vandha
ner fire steder i landsbyen, hvor der
kunne hentes rent drikkevand. Inden
dette projekt døde 8-10 af børnene
om året. Fra vandhanerne blev
etableret og indtil dette billede blev
taget otte måneder senere, var der
ikke et eneste barn i landsbyen, der
var død. Foto: Kim Hartzner.
Humla-distriktet, Nepal, 2014.
Pundor har fået mere tid til at lave
skolearbejde, efter at hendes mor
Tungja Lama er begyndt i en læse
gruppe for kvinder.
Foto: Läkarmissionen/Mission Øst.
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Nordkorea 2011
1991-2016

Mission
Øst
Af Kim Wiesener
kommunikationsmedarbejder

Den stille
katastrofe
Mission Øst har i de seneste fem år – som
den eneste danske organisation – ydet
hjælp til det stærkt isolerede og fattige
Nordkorea.
Hun var seks år og vejede 10,6
kilo. Hånden var som en indtørret
lille pind uden vægt og fylde.
Hendes blik var apatisk, og hun
reagerede ikke, når man talte til
hende.
Den lille forældreløse pige, der
var i fare for at dø af sult, gjorde
et uudsletteligt indtryk på Mission
Østs ambassadør, Mikael Jarnvig,
da han i juni 2011 besøgte Nordkorea sammen med generalsekretær Kim Hartzner. Med sig havde
de 52,5 tons nødhjælp, der skulle
hjælpe 3.000 børn med at overleve i 100 dage – indtil høsten
senere på året.
”Det var uhyggelig tragisk at
tænke på, hvordan hun havde
det. Jeg har stadig svært ved at
slippe hende, når jeg tænker på
vores tur til Nordkorea,” fortalte

Mikael Jarnvig til TV2 News efter
hjemkomsten fra verdens måske
mest isolerede land.

Det var uhyggelig
tragisk at tænke på,
hvordan hun havde
det.”
Mikael Jarnvig, metereolog og ambas
sadør for Mission Øst.

Mission Øst begyndte sin hjælpeindsats i Nordkorea i 2011 – på
et tidspunkt, hvor en fjerdedel af
landets 24 millioner indbyggere
var truet af en sultkatastrofe,
og hundredtusinder af børn var
kronisk underernærede. På grund
af en fuldstændig fejlslagen høst
tidligt på året havde myndighe-
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derne sat risrationen pr. voksen
ned til 150 gram om dagen – eller
400 kilokalorier, der kun dækker
en femtedel af dagsbehovet.
ET SYMBOL PÅ NØDEN
Fødevarekrisen gik i høj grad ud
over de børn, som Kim Hartzner og Mikael Jarnvig mødte
på børnehjem og i vuggestuer.
Halvdelen af de børn, Mission Øst
undersøgte, var moderat under
ernærede, den anden halvdel
alvorligt undervægtige: ”I løbet af
mine 20 år med nødhjælp har jeg
aldrig set noget lignende. Aldrig
har jeg set børn så afmagrede,
udtryksløse og påvirkede af sult,”
sagde Kim Hartzner.
Et halvt år senere mødte han
igen den spinkle, lille pige, der
havde gjort så stort et indtryk
på både ham og Mikael Jarnvig i

sommeren 2011. Hun var et af de
27.000 børn, der nu havde fået
mad fra Mission Øst. Hun havde
fået lidt mere sul på kinderne og
virkede mere opmærksom på sine
omgivelser. Men hun havde stadig
brug for hjælp.
”For mig er hun blevet et symbol
på nøden i Nordkorea. Den stille
katastrofe,” konstaterede Kim
Hartzner.

Nordkorea, 2011. I perioden
2011-2015 ydede Mission Øst akut
fødevarehjælp til nordkoreanske
børnehjem. Nu er den mere langsig
tede indsats gået i gang.
Foto: Kim Hartzner.

Nordkorea, 2011. “Hendes hånd var
som en indtørret lille pind uden
vægt og fylde. Hendes tøj skjulte, at
hun faktisk bare var skind og ben,”
fortalte Mission Øst-ambassadør
Mikael Jarnvig rystet om den lille
pige, han mødte i Nordkorea i maj
2011. Foto: Mission Øst.

Nordkorea, 2011. I november genså
Kim Hartzner den lille pige, der seks
måneder forinden havde været
tæt på at dø af underernæring,
inden hun modtog fødevarehjælp
fra Mission Øst. “Hun har brug for
meget mere hjælp,” sagde han.
“Men hun var mindre slap end sidst,
og hendes blik virkede knap så sløvt
denne gang.” Foto: Mission Øst.

J U B I L Æ U M S N U M M E R 2 5 Å R | MISSION ØST | 39

Nordkorea 2011. Nordkorea er et
landbrugssamfund, hvor næsten
alt arbejde foregår med håndkraft.
Tilværelsen som nordkoreansk bonde
er hård, og maden knap. Mission Øst
gik i 2015 i gang med et forsøgspro
jekt blandt 3.000 bønder, hvor de får
træning i at opbevare afgrøder, så
de ikke rådner, samt i basal hygiejne.
Foto: Mission Øst.

Aldrig har jeg set børn
så afmagrede, udtryks
løse og påvirkede af
sult”
Kim Hartzner, generalsekretær i
Mission Øst.

”Det nytter at hjælpe - også i verdens mest lukkede land. Myndighederne er meget samarbejdsvillige, og det var en glæde at opleve
befolkningens taknemmelighed.
Det giver lyst til at fortsætte,” sagde Kim Hartzner i fjor.

SAMARBEJDSVILLIGE
MYNDIGHEDER
I årene frem til 2015 gav Mission
Øst hjælp – ikke mindst tilskud af
protein, som var helt fraværende i
deres daglige fødevarerationer – til
titusinder af nordkoreanske børn.
Man støttede fast tre børnehjem
i Haeju i landets sydlige Hwanghae-provins, hvor Kim Hartzner
ved selvsyn kunne konstatere, at
hjælpen gjorde en forskel.

Året 2015 blev det foreløbig
sidste med akut fødevarehjælp
til nordkoreanske børn. Som så
ofte tidligere i de lande, Mission
Øst har arbejdet i, blev det akutte
afløst af mere langsigtede projekter. Mission Øst har bl.a. startet
et forsøgsprojekt blandt 3.000
bønder med at sikre, at de kostbare fødevarer ikke rådner over
vinteren. Og på den måde være
med til at sikre Nordkoreas børn
en fremtid uden sult.

I 2012 var børnenes tilstand meget alvorlig, og han er sikker på,
at flere af dem ikke er i live dag.
Men da han vendte tilbage til et
af børnehjemmene i 2015, blev
han mødt af rundkindede børn,
der glædede sig over det legetøj,
som Mission Øst også havde
givet dem.

Nordkorea 2011. Li og Kim og deres
døtre havde boet i telt i to måneder
efter oversvømmelserne i 2012, da
de bl.a. fik cement fra Mission Øst.
Med den kunne de gøre gulv og
vægge i deres hus færdige.
Foto: Mission Øst.
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Nordkorea 2012. Mission Øst har hjulpet i alt
511 nordkoreanske familier med at genopbygge
deres hjem efter oversvømmelserne. I samar
bejde med de lokale myndigheder installerede
man med tiden også nye vandsystemer, der var
blevet ødelagt under naturkatastrofen.
Foto: Mission Øst.

Byggehjælp til 511
familier
Da voldsomme oversvømmelser
hærgede Nordkorea i sommeren
2012 efter en tyfon, måtte fru Kim
og hendes familie flygte fra deres
hus midt om natten. Derefter bo
ede de i telt i flere måneder, men
takket være byggematerialer fra
Mission Øst kunne de i 2013 flytte
tilbage til et istandsat hus. Mission
Øst har hjulpet i alt 511 nordkore
anske familier med at genopbygge
deres hjem efter oversvømmelser
ne. I samarbejde med de lokale
myndigheder installerede man med
tiden også nye vandsystemer, der
var blevet ødelagt under natur
katastrofen.

Nordkorea 2012. Klimaforandringerne går hårdt ud over befolkningen i Nordkorea, hvor lange tørker bliver
efterfulgt af oversvømmelser. Her står en mand ved sit ødelagte hus efter oversvømmelser i 2012.
Foto: Mission Øst.
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Irak 2014
1991-2016

Mission
Øst
Af Svend Løbner
journalist

Sinjar, Irak, 2015. Omkring 25.000
yezidier lever en kummerlig tilværel
se på Sinjarbjerget, mens de venter
på en mulighed for at vende hjem.
Mission Øst og partneren Humanity
yder nødhjælp og psykosocial støtte.
Foto: Philip Wikborg Hartzner.

Akut nødhjælp i krigens kaos
I sommeren 2014 blev verden rystet af nyhederne om Islamisk Stats grusomme overgreb
på alle, der ikke underkastede sig deres rigide tolkning af islam. Mission Øst hjælper de
fordrevne irakere med støtte til både krop og sind.
Mænd blev gennet sammen og
henrettet. Kvinder blev voldtaget.
Og unge piger blev solgt som
sexslaver til terrorbevægelsens
krigere. Islamisk Stat skabte
rædsel overalt, og befolkningen
flygtede over hals og hoved. En
voldsom humanitær katastrofe
var begyndt. I dag er over tre millioner irakere rykket op med rode
og fordrevet fra deres hjem.
”De tog fat i min datter for øjnene
af mig. Jeg tiggede dem om at

lade hende være, men IS’ befalingsmand sagde nej,” fortalte en
kvinde til generalsekretær Kim
Hartzner i forbindelse med en
nødhjælpsuddeling.
“På afstand kunne vi se, hvordan
IS adskilte kvinder og mænd og
skød alle mændene,” fortalte en
familiefar og fortsatte: ”IS fangede min onkel og 70 familiemedlemmer. Kun to overlevede. De
blev vidner til, hvordan IS henrettede dem alle.”
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På afstand kunne vi
se, hvordan Islamisk
Stat adskilte kvinder
og mænd og skød alle
mændene.”
Yezidisk familiefar.

INGEN LÆ FOR SNE OG KULDE
Mission Øst gik ind med nødhjælp allerede i august 2014, og
har siden hjulpet over 57.000

mennesker med vand, mad,
husly, hygiejneartikler, kogegrej,
varmeovne til den kolde vinter
og køleapparater til den ulideligt
varme sommer. Det er ikke første
gang, at Mission Øst er til stede i
Irak. Efter Saddam Husseins fald
i 2003 hjalp Mission Øst de kurdere, der vendte hjem til Dahuk i
Nordirak.
Også i 2014 begyndte indsatsen
i området omkring Dahuk, hvor
familier var flygtet op i de kurdi-

ske bjerge i så stort et antal, at
langt under halvdelen fik plads i
FN’s flygtningelejre. Resten måtte
tage til takke med steder som
trappeopgange, tynde telte og
halvfærdige betonbygninger, der
stod pivåbne for vinterkulde, sne
og blæst.
Oldgamle kulturer er truet med
udslettelse. Ved en gudstjeneste
den 23. august 2014 samledes
patriarkerne fra fire oldkirker for
at tage bestik af truslen mod en
kirke, der har eksisteret på Nineve-sletten i 1.700 år og dermed er
verdens ældste. Her bad patriark
Ignatius Aphrem II indtrængende
Vesten om hjælp:
“Vi ønsker ikke, at vores folk skal
rykkes op med rode,” sagde han
til generalsekretær Kim Hartzner
efter gudstjenesten.

Dahuk, Irak, 2014. Mission Øst har i
flere omgange uddelt vintertøj til de
fordrevne i Irak, så de kan klare sig
gennem de kolde vintre.
Foto: Peter Eilertsen.

FN: IS-OVERGREB ER
FOLKEDRAB
Men det viste sig snart, at det var
det lille kurdiske folk yezidierne,
det gik hårdest ud over. Hvor de
kristne fordrevne kan trække på
deres relativt stærke netværk, er
yezidi-familierne ofte fuldstændig
overladt til sig selv.
Mission Øst fik adgang til Sinjar-bjerget i marts 2015. Her havde
tusindvis af yezidier søgt tilflugt,
efter at Islamisk Stat havde indtaget deres hovedby Sinjar og drevet
klapjagt på dem under flugten
op ad bjerget. Mænd blev gennet
sammen og skudt. Kvinder blev

Fakta: Kristne i Irak
Der eksisterer adskillige kirkesamfund i Irak. De største grup
per tilhører henholdsvis syriske og armenske menigheder. Da
Saddam Hussein blev styrtet i 2003 og under de efterfølgende
konflikter, flygtede et stort antal kristne ud af landet. I 1987 var
der 1,4 mio. kristne i landet, i dag er der mindre end 450.000.
Mange kirker er blevet angrebet med bilbomber, og kristne er
flere steder blevet tvangsomvendt til islam.

Fakta: Hvem er yezidierne?
Yezidierne er et kurdisk mindretal bosiddende i de bjergrige
egne af Nordirak samt i Georgien, Armenien og Syrien. En del
er emigreret til Europa. På verdensplan er der 1,5-2 millioner,
hvoraf cirka 100.000 bor i Europa. Yezidiernes religion er mo
noteistisk og menes at være over 4000 år gammel. Gruppen
betegnes også ezidi og yazidi.
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indfanget og bortført. Gravide,
ældre og personer med handicap
blev efterladt på vejen op ad det
golde bjerg for at dø. De overlevende manglede mad og drikke i
dagevis, inden der blev etableret
en flugtkorridor. Tusindvis valgte at
flygte videre, men 1.600 familier
blev tilbage på bjerget i håb om
at vende hjem. De bor stadigvæk
i tynde telte eller nødtørftige
inddækninger på bjerget, mens de
lever af nødhjælp fra bl.a. Mission
Øst og den lokale samarbejdspartner Humanity.
“Da IS angreb, vidste vi, at de ville
dræbe os, så vi måtte komme væk
i en fart,” fortæller Azid, der er far
til otte børn og nu overlever på
andet år takket være hjælpen fra
bl.a. Mission Øst. ”IS sagde til folk,
at de enten skulle konvertere til
islam eller dø. Nogle konverterede, men de blev dræbt alligevel,”
fortæller han.
FN-rapporter kalder Islamisk Stats
brutale overgreb mod yezidierne
for ”folkemord, krigsforbrydelser
og forbrydelser mod menneskeheden”.
Mission Øst hjælper alle, uanset etnicitet, religion og politisk ståsted.
Det var således naturligt at træde
til med hjælp til fordrevne sunni-arabere omkring Kirkuk, da de
i 2015 i stigende tal begyndte at
flygte fra IS-kontrollerede områder.
Også her fortalte de flygtende
familier den ene horrible beretning
efter den anden om, hvordan Islamisk Stat endda holder deres egne
trosfæller som gidsler. ”Vi måtte
vælge: Dø eller flygt!” fortæller
Haseem, der har et handicap og
derfor måtte flygte på krykker hen
over marker, der var mineret af IS.

ET LYS I MØRKET FOR BØRN
OG UNGE
Som lyspunkter midt i de ubærlige familietragedier opretter
Mission Øst såkaldte ”psykosociale
centre”. Den grusomme vold efterlader dybe traumer i den hårdt
prøvede befolkning. Men i Mission
Østs seks centre bliver børn og
unge kvinder budt velkommen
af venlige medarbejdere, der
introducerer dem til en almindelig
hverdag. I centrene kan børnene
lege, tegne, spille, lave drama og
lære at læse, skrive og regne. De
unge kvinder kan trygt fortælle
deres oplevelser til trænede rådgivere og desuden lave håndarbejde og lære IT, musik, frisørhåndværk, arabisk og engelsk.
”Det er en helt unik mulighed, at
børn kan komme i børnecentret.
Der findes ikke noget, der ligner
dette, i Sinjar,” fortæller børnenes
mødre i en uafhængig evalueringsrapport om Mission Østs indsats
på Sinjar-bjerget. ”Jeg var begyndt
at læse, men havde glemt det
hele, fordi jeg ikke har gået i skole
i et helt år,” fortæller en lille dreng
og tilføjer: ”Da I åbnede centret, fik
jeg min viden tilbage.”

Irak, 2003. Da kurdiske familier efter
Saddam Husseins fald i 2003 be
gyndte at vende hjem, hjalp Mission
Øst dem med at genopbygge deres
landsbyer. Foto: Mission Øst.
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Det er en helt unik
mulighed, at børn kan
komme i børnecentret.
Der findes ikke noget,
der ligner dette, i Sinjar.”
Mor til deltager på børnecenter.

GENOPBYGNINGEN ER NÆSTE
SKRIDT
Mission Øst vil også bistå de
fordrevne, når de vender hjem
til deres landsbyer og huse efter
krigen. Hvis alt går vel, vil hjemvendte få hjælp til at reparere
og genopbygge deres huse og
landsbyer og modtage støtte til
at genoptage landbrug, biavl og
handelsliv.

”IS’ hærgen har ødelagt infrastrukturen, både vand- og elforsyningen. De ødelagde husene
og stjal alt inventar fra skolerne,”
fortæller en borgmester fra en
befriet by i nærheden af Sinjar til
Kim Hartzner.
Selve Sinjar by er totalt udbombet. Samme scenarie venter
utvivlsomt, når Mosul er befriet.
Derfor må nødhjælp og udviklingshjælp gå hånd i hånd. Akut
nødhjælp til de fordrevne er
kun begyndelsen på en indsats,
der skal bringe orden i kaos,
genopbygge lokalsamfundet og
give befolkningen fornyet håb for
fremtiden.

Fakta: Mission Øst igen i Irak
Mission Øst har før arbejdet i Irak. Efter Saddam Husseins fald
i 2003 begyndte irakiske kurdere at vende hjem til Dahuk i det
nordlige Irak. I den forbindelse hjalp Mission Øst med genop
bygning af huse, genetablering af infrastruktur og hjælp til, at de
hjemvendte kunne forsørge sig selv. Mission Øst arbejdede i landet
frem til januar 2006 og etablerede igen et kontor som respons på
den humanitære krise, der tog sin begyndelse i 2014.

Irak 2014
1991-2016

Mission
Øst
Af Kim Wiesener
kommunikationsmedarbejder

Kirkuk, Irak, 2016. Abdullah Said underviser på et af
Mission Østs centre for fordrevne børn i Irak. Han er
selv flygtet fra Islamisk Stat to gange og bor indtil
videre i en flygtningelejr. Men det forhindrer ham ikke i
at fortsætte sine IT-studier. Foto: Peter Eilertsen.

Fra Mosul til Mission Øst
Abdullah Said, en 21-årig irakisk IT-studerende, er flygtet to gange fra terrorbevægelsen
Islamisk Stat. Nu tager han sig af små børn på et af Mission Østs børnecentre – i en
flygtningelejr, hvor han selv bor.
Kemien er åbenlys. Når Abdullah
Said underviser drenge og piger
i børnehavealderen i arabisk
skrivning, smiler og griner begge
parter. Det skal være sjovt at lære,
og det er det, når han tager sig af
de tre- til femårige i Mission Østs
børnevenlige område i Nazrawa-lejren.

blev indtaget af Islamisk Stat: ”De
kom pludseligt,” fortæller han. ”Vi
var til timer, da der blev udstedt
udgangsforbud. Vi hørte lyden af
mortérild, og gaderne blev tomme. Efter et par dage besluttede
mange studerende at forlade
byen. Vi hørte, at Daesh (arabisk
term for IS) nærmede sig.”

De sidste par år af den 21-årige
IT-studerendes liv har ellers været
alt andet end sjove. To gange har
han måttet tage flugten fra Islamisk Stat, men nu indgår han i et
team på seks ”opdragere”, der er
tilknyttet børnecentret på deltid.
De både underviser og leger med
børnene, og de er alle selv interne
flygtninge, der har måttet forlade
deres hjemstavn på grund af konflikten i Irak.

Heldigvis for Abdullah befandt
hovedparten af IS-krigerne sig
ovre på den højre banke af
Tigris-floden, mens han selv var
på den venstre. Derfor kunne han
komme væk – i første omgang til
Erbil, hovedbyen i regionen Kurdistan, og senere til sin hjemlandsby i Dibis-distriktet nær storbyen
Kirkuk. Det tog ham tre dage at
nå hjem. Senere måtte han imidlertid tage flugten igen – denne
gang med sin familie – da IS kom
ubehageligt tæt på Dibis: ”Vi var
i fare og ønskede at komme til et
sikkert sted,” forklarer han.

GADERNE BLEV TOMME
I 2014 var Abdullah Said studerende i storbyen Mosul, da byen

Nu bor Abdullah i Nazrawa-lejren
med sin familie. Faderen er død,
og han har som den ældste i
søskendeflokken på syv et særligt
ansvar. Det betyder også, at han
er vant til at tage sig af mindre
børn, og det mærkes tydeligt, når
han på centret er sammen med
børnene, som bliver håndteret
med en blanding af venlig humor
og autoritet.

Vi hørte lyden af mor
térild, og gaderne blev
tomme.”
Abdullah Said, Mission Øst.

FORTSÆTTER STUDIERNE I
KIRKUK
Ansvaret for familien har måske
også været medvirkende til, at
Abdullah virkelig vil noget med sit
liv. Han fik mulighed for at over-

føre sine IT-studier fra Mosul til
en læreanstalt i Kirkuk, hvor han
går til undervisning hver eneste
weekend. Om et lille års tid bliver
han færdig med sin uddannelse.
Det betyder også, at han ikke
vender tilbage til Mosul, selv om
den bliver befriet. Han følger
spændt med i udviklingen i den
by, hvor han indledte sine studier,
men for ham ligger fremtiden et
andet sted – og helst med base i
hans egen landsby.
Nutiden deler han dog mellem
studierne i Kirkuk og tilværelsen i
Nazrawa-lejren. Og en vigtig del
af den tilværelse er arbejdet som
lærer eller opdrager på centeret: ”Jeg kan lide at arbejde med
børn,” siger Abdullah Said med et
smil – og man tror ham.
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Irak, 2015. Når krigen ram
mer, og familier må flygte,
lærer børnene lynhurtigt at
klare sig selv. Disse børn bor
i en ufærdig bygning og kla
rer opvasken iført vintertøj i
februar 2015.
Foto: Peter Eilertsen.

5

3
Irak, 2015. Yezidierne i det nordlige Irak er
et kurdisk folkeslag, der har boet i området
i flere tusind år. De har været udsat for for
følgelse mange gange, men da Islamisk Stat
indtog deres område i sommeren 2014, blev
de direkte forsøgt udryddet. FN har erklæret,
at massakrerne på de mange yezidi-mænd
er et folkemord. Foto: Peter Eilertsen.
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4
Irak, 2015. På Mission
Østs centre i Irak kan børn
på flugt lege og lære i et
trygt miljø. Børn, som er
særlig hårdt ramt af trau
matiske oplevelser, bliver
henvist til psykologhjælp.
Foto: Peter Eilertsen.

Irak, 2015. Vintrene i Nordirak kan
blive kolde, især når man ikke har
noget sted at bo. Denne lille pige
havde søgt tilflugt med sin familie
i en ufærdig bygning i det nordlige
Irak, da Mission Øst mødte hende i
forbindelse med nødhjælpsarbejdet
i februar 2015. Foto: Peter Eilertsen.
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Irak, 2014. “Min datter Hamida er 16 år gammel. Jeg
tryglede Islamisk Stat om at give hende tilbage, men de
gjorde det ikke. Og det var ikke kun min datter. De tog 25
piger og dræbte otte mænd i vores familie,” fortalte Kha
sal om bortførelsen af sin datter i efteråret 2014. Khasals
datter er blot én ud af mange yezidi-piger, som er blevet
bortført af Islamisk Stat. Foto: Peter Eilertsen.

7
Irak, 2015. Især børn er udsatte i konflikt
situationer. De grimme oplevelser printer
sig i deres sind, og de bliver let ofre for
overgreb eller smitsomme sygdomme.
Mission Øst målretter derfor hjælp og
støtte til internt fordrevne børn i Irak.
Foto: Peter Eilertsen.

Irak, 2015. Når mange mennesker flygter
på én gang, er der stor risiko for spred
ning af smitsomme sygdomme. Mission
Øst har derfor specialiseret sig i at sørge
for at sikre god hygiejne under humani
tære katastrofer, som den der udspiller
sig i Irak. Foto: Peter Eilertsen.
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Sofia, Bulgarien, 2000. Eta
bleringen af et socialt center
i den bulgarske hovedstad er
det største projekt finansieret
af private midler i Mission Østs
historie. Foto: Kim Hartzner.

3
Libanon, 2013. En ung mor fra
Homs i Syrien med sin baby.
Hun var én ud af tusinder af
flygtninge, der modtog nød
hjælp fra Mission Østs partner
Medair. Foto: Kim Hartzner.
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4
Tirana, Albanien, 1993. Ved
Sovjetunionens sammenbrud
faldt levestandarden i en række
lande drastisk. Her er det foræl
dreløse børn, der må overleve
ved at tigge på gaden.
Foto: René Hartzner.

Sankt Petersborg, Rusland, 1991. I september
måned, umiddelbart inden Mission Øst blev
grundlagt, transporterede Kim og René Hartzner
og andre frivillige sukkersygemedicin til en værdi
af 300.000 amerikanske dollars til Rusland.
Medicinen var en gave fra et medicinalfirma i
Danmark. Foto: Kim Hartzner.
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Cluj-Napoca, Rumænien, 1998.
Fra 1990erne og indtil 2015 har
Mission Øst ydet hjælp til fattige
romafamilier gennem den
rumænske organisation Solia
Sperantei. Her er det en familie i
Cluj-Napoca med hårdt brug for
hjælp. Foto: Peder Svinth.
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7
Ulaangom, Mongoliet, 2001. Efter to isvintre
med temperaturer ned til 50 minusgrader og
to brændende somre med temperaturer op
til 50 grader døde millioner af husdyr. Mission
Øst satte ind med fødevarer til befolkningen
og foder til dyrene. Her transporteres mel og
madolie med kamel til fjerntliggende afkroge af
provinsen. Foto: Anna Christine Christensen.

8
Kapan, Armenien, 1995. De tidlige
1990ere var kendt som “de mørke
år” i Armenien med mangel på
basale fødevarer. Fortvivlelsen i
befolkningen resulterede i ofte
kaotiske scener ved fødevareudde
linger, hvor militær og politi måtte
gribe ind. Foto: Kim Hartzner.

Lailenpi, Burma, 2013. Ele
ver på COME-skolen støttet
af Mission Øst. Støtten er
essentiel for, at børnene
kan få en skolegang og på
sigt skabe positive foran
dringer i deres lokalsam
fund. Foto: Mission Øst.

J U B I L Æ U M S N U M M E R 2 5 Å R | MISSION ØST | 49

F O T O S E R I E : Sna psh ot s f ra 2 5 å r

1

2

5

1

2
Kapan, Armenien, 1994. Titusind
vis af unge mænd mistede livet
under krigen mellem Armenien
og Aserbajdsjan 1988-1994. Her
sørger en armensk kvinde over sin
søns død. På denne tid var Mission
Øst i gang med sin første store
fødevareuddeling i det sydlige
Armenien. Foto: Kim Hartzner.

3
Kirkuk, Irak, 2016. Haseem flygtede fra
Islamisk Stat gennem et minefelt – på krykker.
Her modtager han nødhjælp af Mission Østs
Kim Hartzner under en uddeling i juni 2016.
Personer med handicap bliver ekstra hårdt
ramt i konfliktsituationer, fordi de har svæ
rere end andre ved at klare sig selv, og de er
derfor en vigtig målgruppe for Mission Østs
nødhjælpsarbejde. Foto: Peter Eilertsen.
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4
Sisian-distriktet, Armenien,
1996. På centralsygehuset
‘Danmark’ forsøger øjenki
rurg Varazdat Seyranian at
redde øjet på en lille dreng,
der er blevet såret. Det me
ste udstyr på hospitalet var
blevet forsynet af Mission
Øst. Foto: Kim Hartzner.

Jerevan, Armenien, 1995. Efter i en årrække
at have bragt nødhjælp til Armenien med
fly, lykkedes det i 1995 for Mission Øst at
omgå den tyrkiske blokade og transpor
tere nødhjælpen med lastbiler fra Mersin
i Tyrkiet, gennem Georgien ind i Armenien
med tyrkiske chauffører. Her er 26 tyrkiske
lastbiler med fødevarehjælp til sårbare
befolkningsgrupper uden for den armenske
hovedstad Jerevan. Foto: Kim Hartzner.
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Takhar-provinsen, Afghanistan,
2004. Mission Øst er blevet den
ledende organisation inden for
vand- og sanitetssystemer i det
nordøstlige Afghanistan, ofte med
brug af lokal arbejdskraft. Her bliver
et nyt vandsystem bygget i Tak
har-provinsen. Foto: Rikke Dyrberg.
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Dusjanbe, Tadsjikistan, 1998. I febru
ar 1998 ramte et alvorligt jordskælv
Badakhshan-regionen i det nord
østlige Afghanistan og påvirkede
tusindvis af mennesker. Mission Øst
transporterede medicinsk udstyr ind
fra nabolandet Tadsjikistan.
Foto: Kenneth Whitelaw-Jones.

Dulag, Filippinerne, 2013. Det var her i Dulag, at en
kraftig orkan ramte kl. 4 om morgenen den 8. no
vember 2013. Efter seks timers rasen efterlod den
et spor af ødelæggelse, der dræbte over 6.000
mennesker og gjorde flere end fire millioner hjem
løse. Mission Øst delte sammen med partneren
Medair bl.a. hygiejneartikler og presenninger ud til
6.500 ofre for katastrofen. Foto: Kim Hartzner.
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Af Svend Løbner
journalist

Derfor støtter
vi Mission Øst
Mission Øst kan hjælpe hundredtusindvis af mennesker over hele
verden på grund af bidrag fra en bred vifte af bl.a. virksomheder,
klubber, kirker, foreninger og enkeltpersoner. Men hvorfor netop
give til Mission Øst? Vi har spurgt nogle af de faste givere.
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”Mission Øst har hjertet med i arbejdet og hverdagens beslutninger. Når jeg får bladet fra Mission
Øst, lægger jeg gerne alt andet til
side for at se, hvilke projekter de
nu arbejder med. Her bliver man
så glad, når man ser, at befolkningen i f.eks. Afghanistan selv skal
hjælpe til med at lave veje, grave
vandledninger ned, etablere
brønde mm. For på den måde
får de et forhold til den hjælp,
de modtager udefra, da de med
egne næver har været med til at
få projektet fuldført. Disse lidt
mere langsigtede projekter er så
vigtige for at binde befolkningen
sammen.

Sæby, Danmark, 2016. Uden de
trofaste støtter og den folkelige op
bakning ville Mission Øst ikke kunne
udføre arbejdet. Her er det Sæby
Kirkecafé med formand Agnete
Ethridge i midten. Gennem deres
frivillige arbejde samler de ind til
læsegrupper for kvinder i Nepal.
Foto: Susanne Madsen.

Vi ved af erfaring, at når vi støtter gennem
Mission Øst, så havner pengene ikke i de forkerte
lommer, men kommer ud til de mennesker, der
skal hjælpes.
Agnete Ethridge, formand for Sæby Kirkecafé

Vi støtter Mission Øst, fordi
arbejdet er effektivt. Vi kender
Kim Hartzner og synes, han er en
meget troværdig person. Og så er
vi glade for koblingen mellem det
kristne og det sociale.”
Mie og Simon Grønne-Gram

Det er en glæde at støtte Mission
Øst. I gør et formidabelt arbejde.
Jeg siger til alle, at her bliver pengene brugt rigtigt. Hjælpen kommer helt ud i de små samfund, så
det nytter, og lokale mennesker
kommer i gang.”
Tove Østerby, Struer

I handler meget hurtigt, og Kim
Hartzner er ofte den første mand
på stedet og den sidste, som
forlader de mest vanskelige områder. Han er meget synlig i bl.a.
TV 2 News og udstråler troværdighed og engagement. Og det
betyder meget, at der ikke er en
masse udgifter til administration.
Jeg har besøgt kontoret i Hellerup
og blevet helt forbavset over, at
de arbejdede ud fra så beskedne
forhold i lejede lokaler. Det fortalte mig også, at det ikke er facaden udadtil, der betyder noget,
men at man har det nødlidende
menneske som første prioritet.”
Karin og Kristian Hansen, Vorbasse

Vi støtter jer, fordi I gør et godt
arbejde, ganske enkelt. På friskolen, hvor jeg arbejder, har vi et
professionelt pandekage-stegeri,
og her laver vi et projekt to gange
om året, hvor vi steger pandekager til fordel for Mission Øst. De
unge elsker det! Og vi plejer at
samle 25-30.000 kroner ind hver
gang.”

Vorbasse, Danmark, 2016. Karin og Kristian Hansen fra Vorbasse støtter
Mission Øst, bl.a. fordi lokalbefolkningen bliver direkte inddraget i udviklings
projekterne. Foto: Privatfoto.

Finn Højland, Holbæk

Vi synes, det er et fan
tastisk arbejde, I gør.
Hjælpen når frem, og I
hjælper mennesker på
en meget professionel
måde. I har et stort
hjerte for de svage og
hjælper dem, lige hvor
de er.”
Mirjam og Bent Rasmussen, Randers

Holbæk, Danmark, 2016. “Mission Øst er gode til at hjælpe i nærområderne
med praktisk hjælp, der virkelig gør en forskel for de nødlidende,” fortæller Finn
Højland, der hvert år steger pandekager til et godt formål. Foto: Privatfoto.
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Haeju, Nordkorea, 2012. Det bliver i fremtiden de
allermest skrøbelige lande som Afghanistan og
Nordkorea, der har brug for hjælp. Her undersøger
Mission Øst de kraftigt underernærede børn på et
børnehjem i Nordkorea i 2012.
Foto: Kendrah Jespersen.

Af Svend Løbner
journalist

Fremtidsforskere:

Hvordan ser hjælpearbejde
ud om 25 år? Mission Øst har
talt med to fremtidsforskere,
der giver hver deres bud.
Den ene peger på selvhjælp
gennem internet og ny
teknologi, den anden på
hurtighed og fleksibilitet
i hjælpearbejdet. Men
begge er enige om, at der
vil være hårdt brug for
hjælpeorganisationer også i
fremtiden.

Hurtig og højteknologisk
hjælp kan forebygge
fremtidens konflikter
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Det er svært at spå, især om
fremtiden. Ikke desto mindre gør
to fremtidsforskere forsøget. Her
fortæller de om de store trends
i verden, der kræver hurtig og
fleksibel indsats med ekspertise,
kulturforståelse og ny teknologi.
Og én ting er sikkert: Der vil også
være brug for hjælpeorganisationer som Mission Øst om 25 år.
MERE FRED ELLER FLERE
KRIGE?
De to fremtidsforskere ser dog noget forskelligt på fremtiden. Klaus
Mogensen fra Instituttet for Fremtidsforskning mener, at der i store
træk vil være færre krige, færre
fattige og færre syge i fremtiden.
Det bygger han på statistikker, der
bl.a. viser, at verden i dag faktisk
er mere fredelig, end den har
været de seneste 100 år. Marianne
Levinsen fra Center for Fremtidsforskning, ser derimod flere krige
for sig. Det bygger hun på, at
magtfordelingen i verden er usikker, og at ingen stormagter rigtig

vil røre ved de regionale konflikter,
som derfor blot eskalerer.
Men begge forskere er enige i, at
der fortsat vil være brug for hjælpeorganisationer som Mission Øst.
Især hvis man kan rykke hurtigt
ud, omstille sig efter behov, forstå
den lokale kultur, give hjælp til
selvhjælp og dokumentere, at
hjælpen faktisk virker. Danskerne
er overmætte af billeder af sultne
børn; der skal positive historier
om virkelig forandring til.

Generelt set er der færre
mennesker, der sulter
end nogensinde før.
Mange af de sygdom
me, der tidligere førte til
katastrofer, er udryddet.”
Klaus Mogensen, Institut for Fremtids
forskning.

FÆRRE BLIVER DRÆBT I KRIG
Hvordan ser verden så ud om
25 år?
”Overordnet set er der mere fred
i verden nu, end der har været
nogensinde før,” mener Klaus Mogensen og uddyber: ”Statistikker
viser, at over de seneste omkring
100 år er antal dræbte rundt omkring i verden faldende. Lige nu
har vi krigen i og omkring Syrien,
hvor der dør en hel del, men det
er jo ingenting i forhold til, hvad
vi har set tidligere. Her tænker jeg
på Anden Verdenskrig, Koreakrigen og de tilbagevendende krige i
bl.a. Afrika.”
Han tilføjer:
”Generelt set er der færre mennesker, der sulter end nogensinde
før. Mange af de sygdomme, der
tidligere førte til katastrofer, er
udryddet. Selv om der er mange
fattige i verden, er der trods alt
langt færre fattige, end der var for
50-60 år siden, ja for bare 20 år
siden. Ny teknologi hjælper mange

Bhotechaur, Nepal, 2015. Det er vig
tigt at kende den lokale kultur, når
man deler nødhjælp ud. Efter jord
skælvet i Nepal i april 2015 sørgede
Mission Østs Bandana Shrestha for,
at også fattige enker og udstødte
dalitter fik adgang til hjælpen.
Foto: Line Højland.

fattige ud af fattigdom, så mange
af de årsager, der har været til krig
– hungersnød, sygdom, ekstrem
fattigdom – er ved at blive udryddet lige så stille.
FLERE MENNESKER I NØD
Så optimistisk er Marianne Levinsen ikke:
”Jeg ser en verden med mange
flere konflikter og mange flere
interesser i spil, fordi der ikke
rigtig er nogen stormagter, der
bestemmer i verden. I stedet vil
mange forskellige bestemme
samtidig med, at mange nationer
og undergrupper inden for nationerne kræver deres rettigheder
og interesser tilgodeset.”

J U B I L Æ U M S N U M M E R 2 5 Å R | MISSION ØST | 55

Hun indrømmer dog, at ”flere og
flere mennesker kommer ud af
fattigdom i udviklingslandene”
og at ”den globale middelklasse
vokser eksplosivt”.
”Men vi står lige nu i en brydningstid, hvor vi ikke rigtig ved,
hvordan verdens ledere deler
magten mellem sig,” siger hun
og tilføjer: ”De næste 10-15 år
forventer jeg flere flygtninge og
flere mennesker i nød på grund af
konflikter.”

De næste 10-15 år for
venter jeg flere flygt
ninge og flere menne
sker i nød på grund af
konflikter.”
Marianne Levinsen, Center for Frem
tidsforskning.

MERE NØDHJÆLP PÅKRÆVET
Og det gør, at der fortsat vil være
brug for en massiv hjælpeindsats
fra hjælpeorganisationer, mener
Marianne Levinsen:
”Når staterne trækker sig ud eller
holder sig tilbage fra konflikterne,
er de mennesker, der er udsat for

forfølgelse og fordrivelse utrolig
afhængige af, at andre interesserer sig for deres forhold. Ellers er
de overladt til sig selv,” siger hun
og nævner specifikt Afghanistan,
som Mission Øst arbejder i:
“Der er ingen tvivl om, at et land
som Afghanistan vil have brug for
hjælp i mange år fremover. De har
ligget i krig og konflikt i årevis, og
det ser ikke ud til at stoppe foreløbig. Civilbefolkningen vil stadig
være underlagt fejlslagen politik
og korruption og fattigdom.
STØRRE POLARISERING
MELLEM RIG OG FATTIG
Klaus Mogensen er enig i, at fremtiden kalder på øget nødhjælp,
men af helt andre årsager:
“Selv om verden som sådan
bliver rigere, er der også en vis
polarisering mellem rig og fattig.
Indtil videre er fattige lande trods
alt blevet rigere hurtigere, end de
rige lande er blevet rigere, men
inden for både rige og fattige
lande vokser forskellen mellem rig
og fattig. Og man ved, at stærk
polarisering fører til mere social
uro. Så forskellen mellem rig og
fattig kan godt føre til borgerkrige
eller revolutioner, som så kræver
mere nødhjælp.”

Her forestiller han sig, at nødhjælpen bringes direkte ud til de
nødstedte familier med droner.
Droner bliver allerede i dag brugt
til at finde og detonere landminer. Så hvorfor ikke også bruge
droner i nødhjælpen? Det kræver
dog, at man allierer sig med de
store teknologivirksomheder, så
ikke fjenden får lov til at forpurre
nødhjælpen ved at angribe med
egne droner.
”Det bliver højteknologi mod højteknologi i fremtiden,” spår han.
ADGANG TIL INTERNETTET
GIVER HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Der er mindre risiko for uro og
krig, hvis forskellen mellem rig
og fattig bliver mindre. På den
måde hænger akut nødhjælp og
langsigtet udviklingshjælp uløseligt sammen. Her er det vigtigt,
at hjælpeorganisationer involverer og bemyndiger personer i
udviklingslandene, mener Klaus
Mogensen:
”Man skal give hjælp til selvhjælp.
At få adgang til internettet vil
være en enorm hjælp for rigtig
mange. Man har allerede prøvet
at bringe moderne teknologier til
fattige byer og fundet ud af, at
bare man opstiller nogle tablets
med solopladere, så begynder
børnene af sig selv at lære at
bruge dem. De bliver faktisk så
avancerede, at de efter et halvt år
kan hacke dem!
Når fattige får adgang til ressourcer på nettet og til markeder, hvor
man kan sælge services – elekAfghanistan, 2012. Akut nødhjælp
kan ikke stå alene, men må suppleres
af mere langsigtet udviklingshjælp.
I Afghanistan lærer Mission Øst
kvinderne at producere deres egne
grøntsager og sælge dem på marke
det til en fornuftig pris. På den måde
kan de forsørge deres børn mange
år fremover. Foto: Mission Øst.
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troniske services, kunsthåndværk
eller andet – åbner der sig et
væld af muligheder,” siger han og
nævner også teknologiske hjælpemidler til små landbrug som
noget, der vil gøre, at udviklingslande kan brødføde deres egne
borgere.

Problemet er ikke føde
varemangel; problemet
er, at vi ikke fordeler
dem ordentligt.”
Klaus Mogensen, Institut for Fremtids
forskning.

VI KAN BRØDFØDE
DOBBELT SÅ MANGE
Han pointerer, at man naturligvis
stadigvæk skal sørge for, at der er
fødevarer og medicin til alle.
”Men problemet er ikke fødevaremangel; problemet er, at vi ikke
fordeler dem ordentligt. Krige og
konflikter forhindrer, at nødhjælpen kommer frem. Og hvis vi kan
fordele maden noget bedre, kan
vi brødføde næsten dobbelt så
mange mennesker, som der er i
verden i dag.”
Hvor Klaus Mogensen fokuserer på teknologi, ser Marianne
Levinsen på hjælpen i et bredere
perspektiv:
”Fleksibilitet og omstillingsparathed er noget af det mest afgørende. For vi kan ikke forudsige
præcis, hvad der kommer til at
ske hvorhenne. En hjælpeorganisation skal også have en kulturel
forståelse og tilgang. Man skal
bruge tid på at sætte sig ind i,
hvordan tingene fungerer netop
dér, hvor man arbejder. Man skal
ned og arbejde med kultur, historie, traditioner og tankesæt i det
enkelte land for overhovedet at
kunne bidrage positivt.”

Fleksibilitet og omstil
lingsparathed er noget
af det mest afgørende.
For vi kan ikke for
udsige præcis, hvad
der kommer til at ske
hvorhenne.”
Marianne Levinsen, Center for Frem
tidsforskning.

POLITIKERE BØR FJERNE
GÆLD OG HANDELSBARRIERER
Og så har han et vink med en
vognstang til vestlige politikere:
”I stedet for at give bistand kunne
man reducere den gæld, som udviklingslande har til den vestlige
verden. For hver krone ulandene
får i bistand, skal de i dag betale
fem kroner eller mere tilbage

som afdrag på gæld. Det er jo
uholdbart!”

Bhotechaur, Nepal, 2015. Med flyvende droner, der kan tage billeder, bliver
det i fremtiden nemmere at planlægge nødhjælpsuddelinger i uvejsomme
områder. Dette billede af Mission Østs nødhjælpsuddeling i en nepalesisk
bjerglandsby efter jordskælvet i 2015 er taget med en drone. Til venstre i
billedet ses de ødelagte huse. Foto: Roy Fielding, Medair.

Og så bør man fjerne handelsbarriererne, mener han:
”Det er jo svært for fx Afrika at
eksportere til Europa, fordi vi har
barrierer for import af fødevarer for at beskytte vores eget
landbrug. Hvis vi fjernede sådanne handelsbarrierer, ville det
hjælpe meget mere end direkte
nødhjælp. Altså fjerne gæld og
barrierer i stedet for at give dem
penge, som de så skal give tilbage
som afbetaling på gæld.”
Og dermed er bolden givet op.
Det er svært at spå om fremtiden, men fremtidsforskerne har
med hver deres kig på aktuelle
megatrends i hvert fald givet et
fingerpeg eller to.

Klaus Mogensen fra Instituttet
for Fremtidsforskning forsker
især i teknologiens muligheder,
fremtidens kultur- og livsformer,
samt forbrug og medier.

Marianne Levinsen fra Center
for Fremtidsforskning arbejder
især med globalisering, sam
fundsudvikling, arbejdsmarked,
forbrugsmønstre, samt børn og
unge.
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Sinjar-bjerget, Irak, 2015. En
lille pige får øjenkontakt med
fotografen i et midlertidigt
husly blandt fordrevne på
Sinjarbjerget i Nordirak. Om
kring 1.600 familier opholder
sig stadig på bjerget, hvor
de lever af nødhjælp fra bl.a.
Mission Øst, mens de venter
på at kunne vende hjem.
Foto: Philip Wikborg Hartzner.
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STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB
Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet
– og bruge din gave mest effektivt.

✁
BS -tilm eldingsbla n ke t
Beløb

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Navn

150 kr.

350 kr.

Adresse

1.250 kr.

2.500 kr.

Postnr./By

Andet beløb kr.

E-mail

Overførsel hver

Pengeinstitut
Bankkonto reg.nr.

kontonr.

CPR nr.

kr.

måned

kvartal

halve år

år

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Fra dato

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst
Støt et bestemt land
Ønsker ikke takkebrev
Dato

Underskrift

Sådan støtter du Mission Øst
I Mission Øst bruges 92,8 øre af hver
krone direkte til at hjælpe fattige.
De sidste 7,2 øre går til administration og
til at sikre, at hjælpen er af høj kvalitet,
at den når frem, og at der er gennem
sigtighed.
BRUG NETBANK
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007
Mærk din betaling: 1601-MAG5
SEND EN SMS
Skriv ME30 til 1245 og støt med 30 kr.
Skriv ME50 til 1245 og støt med 50 kr.
Skriv ME100 til 1245 og støt med 100 kr.
Skriv ME150 til 1245 og støt med 150 kr.

BRUG HJEMMESIDEN ELLER
GIROKORT
Du kan give en gave til Mission
Øst på www.miseast.org eller via
girokortet på bagsiden.
BRUG BETALINGSSERVICE
Tænk langsigtet og brug 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. Det er en billig og
enkel løsning – både for dig og for
Mission Øst.

15.200 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave
til Mission Øst, kan du trække op
til 15.200 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at give et større
beløb, kan du opnå fradrag ved at
tegne et gavebrev. Kontakt Mission Øst, hvis du vil vide mere.
VIRKSOMHEDER
Kender du en virksomhed, som
kunne være interesseret i et samarbejde? Så kan de kontakte Mission Øst på 39 61 20 48 og høre
mere om, hvordan det kan gøres.

ARV OG TESTAMENTE
For mange 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 sådan
gave har fremtiden i sig, fordi den
giver os mulighed for at hjælpe
mennesker i nød – også fremover.
Hvis du ønsker vejledning, så ring
til Mission Øst.
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NXT25
Vær med

de næste 25 år!
Ved at støtte Mission Østs arbejde er
du med til at hjælpe mennesker ud af
fattigdom og give dem et håb - også
de næste 25 år. Støt her og nu eller
opret en fast aftale.

Afrives inden betaling

Overførsel fra kontonummer

8

r

Indbetaler

GIRO
INDBETALING

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er
bevis for, hvilket beløb De har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

773 1566
Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup
Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

773 1566
Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer
Hvor behovet er størst
Land
Kroner

Øre

.

.

1601-MAG5-MØ

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+7731566<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2016.11 DB 495-131872
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