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Forsidefoto
I sommer uddelte Mission Øst fødevarehjælp 
i en landsby syd for det krigshærgede Mosul. 
Mange af landsbyens indbyggere kan ikke 
huske sidste gang, de fik et ordentligt måltid 
mad, så hjælpen var overordentlig velkom-
men. Foto: Michael Schmidt 
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Vores medarbejdere i krigszoner og 
områder ramt af naturkatastrofer oplever 
gang på gang, hvor stor en forskel, 
nødhjælp gør i det enkelte menneskes liv. 

Da et team fra Mission Øst 
for nylig delte mad ud i 
en fa�ig landsby lige syd 

for Mosul i Irak, sagde Jamal, 
en lokal familiefar, tak for hjæl-
pen med følgende bemærk-
ning: ”Det er en stor gave, for 
os er det som at finde en skat.”

At en kasse med 25 kg helt 
basale fødevarer – som ris, 
bønner, linser, madolie, salt 
og sukker – kan udløse så stor 
taknemmelighed, siger selvføl-
gelig meget om den desperate 
situation, landsbyens indbyg-
gere befandt sig i, da Mission 
Øst uddelte nødhjælp til dem. 

Islamisk Stat havde smadret 
den lokale økonomi bl.a. ved 
at stjæle indbyggernes kvæg, 
og selv e�er befrielsen levede 
befolkningen tæt på sulte-
grænsen.

Men Jamals ord understreger 
også, at det arbejde, som Mis-
sion Øst udfører i et land som 
Irak, gør en afgørende forskel 
for de mennesker, vi hjælper. 
For Jamal og hans families 
vedkommende var forskellen 
meget konkret: A�enen inden 
uddelingen havde de ikke fået 
noget at spise. Et døgn senere 
var der mad på bordet.

FORSKEL PÅ LIV OG DØD
Når mine kolleger og jeg selv 
er ude i felten, ser vi gang på 
gang, at nødhjælp gør tilvæ-
relsen betydeligt mere tålelig 
for mennesker, der på grund af 
konflikter eller naturkatastro-
fer er havnet i en meget svær 
situation.  

Vi ved også, at nødhjælp ikke 
kan stå alene. I en by som 
Mosul, hvor hele nabolag er 
fuldstændig ødelagte, skal 
den aku�e hjælp følges af 
genopbygning. Andre steder 
kræver situationen langsigtet 
udvikling, fordi befolkningen 
allerede inden krisen levede i 
dyb fa�igdom. Men jeg er ikke 
i tvivl om, at nødhjælp er et 
vigtigt skridt på vejen. I nogle 
tilfælde udgør den ligefrem 
forskellen på liv og død.

I de�e magasin bringer vi flere 
gode eksempler på, at nød-
hjælp ny�er – f.eks. i en teltlejr 
i Irak, hvor familier kan udhol-
de de op mod 50 graders som-
mervarme takket være lu�køle-
re fra Mission Øst. Du kan også 
læse om nødhjælpskronens vej 
fra dig til modtagerne i de lan-
de, hvor Mission Øst arbejder. 

Tak for din stø�e! 

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær 

Mange af de fordrevne havde ikke ikke fået noget ordentligt at spise længe indtil Mission Østs fødevareuddeling i udkanten af Mosul. Foto: Michael Schmidt 

Nødhjælp  
ny�er
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Hver familie, der modtager hjælp, bliver kryd-
set af på listen og underskriver en kvi�ering. De 
får klar information om indholdet af pakkerne, 
fx instruktioner om, hvordan vandrensnings-
middel skal doseres. Der er særlig opmærk-
somhed på, at fx ældre mennesker og perso-
ner med handicap også får deres nødhjælp og 
har mulighed for at transportere den hjem.  

At uddele nødhjælp kan virke som et stort og kompliceret maskineri, men det er for at 
sikre, at hjælpen når frem til flest muligt mennesker med det største behov for hjælp. 
Her kan du følge donationskronens vej – fra din betaling, til hjælpen når frem. 

Sådan bliver din 
donation til nødhjælp 

TAK for din stø�e

Nogle dage eller uger e�er uddelingen laver  
Mission Øst en undersøgelse blandt et udsnit  
af modtagerne for at være sikre på, at hjælpen  
er modtaget og virker e�er hensigten og for  
at lære, hvad vi kan gøre bedre næste gang.  
Informationen bliver sendt tilbage til hoved-
kontoret, så Mission Øst kan skrive rapporter  
om hjælpen til donorer og stø�er som dig.

Mission Østs bogholderi registrerer din 
donation, og sender det indsamlede 
beløb markeret med ’Mosul’ til kontoret 
i Irak. Mission Øst modtager også mid-
ler fra o�entlige donorer, fx det danske 
Udenrigsministerium, men de private 
donationer er afgørende for, at vi kan 
hjælpe hurtigt og fleksibelt. 

beløb markeret med ’Mosul’ til kontoret 

ler fra o�entlige donorer, fx det danske 

Du overfører 
et beløb og  
markerer det  
med en betalings- 
kode, fx ’Mosul’,  
så vi ved,  
hvor pengene  
skal hen. 
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Når nødhjælpen er opkøbt, bliver den  
opbevaret på et stort lager, hvorfra den  
bliver pakket på lastbiler og kørt hen til 
de lokale uddelingssteder. Tidspunktet 
er på forhånd a�alt med modtagerne af 
hjælpen, og uddelings stederne er udvalgt 
til at ligge på sikre steder, hvortil folk 
nemt kan komme. 

De ting, som  
Mission Øst deler ud, 
skal passe til fx vejret, 
sproget og kulturen. 
Mission Øst prøver at 
finde lokale leveran-
dører for at stø�e den 
lokale økonomi. De 
bliver udvalgt gennem 
en proces, der sikrer,  
at vi får den re�e værdi 
for pengene, og at  
leverandørerne lever  
op til Mission Østs 
kvalitetsstandarder  
og kan levere inden  
for kort tid. 

Mission Østs team i Irak har allerede lavet en  
foreløbig vurdering af situationen. Når donationerne  
begynder at komme ind, undersøger de behovene  
mere grundigt og skriver lister over dem, der skal have 
nødhjælp. Mission Øst koordinerer med FN og andre 
organisationer. Fx får folk nogle gange mad og  
materialer til husly fra Mission Øst og lægehjælp 
fra en anden organisation. 

NR. 5 2017 |  MISSION ØST  |  5



Da Mahmud for første 
gang fik besøg af et  
Mission Øst-team i slut-

ningen af august, blev han 
glædeligt overrasket over, at 
der nu var udsigt til at få nød-
hjælp fra en international orga-
nisation. Han havde en følelse 
af, at hans landsby nærmest 

var blevet glemt e�er befriel-
sen tidligere i år.

Den værdige ældre herre 
med det buskede overskæg 
er landsbyens mukhtar – eller 
overhoved. Han har været vid-
ne til meget i de næsten tre 
år, Islamisk Stat – eller Daesh 

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation

I en landsby lige syd for Mosul lever 
indbyggerne tæt på sultegrænsen og 
er mærket af næsten tre års besæ�else  
af Islamisk Stat. Derfor har Mission Øst  
delt mad ud til dem – og planlægger  
at gøre mere.

Nyt håb for  
en glemt landsby

For Jamal og hans familie var det ”som at finde en skat” at få en kasse med fødevarer fra Mission Øst.  
Foto: Michael Schmidt
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– kontrollerede området. Hans 
landsby led store afsavn, da 
IS-krigerne smadrede den 
lokale økonomi ved at stjæle 
befolkningens husdyr og for-
hindre dem i at arbejde.

Og Mahmud oplevede selv 
en stor sorg, da flere af hans 
nære slægtninge blev myrdet: 
”De forsøgte at flygte, fordi de 
sultede. Daesh slog dem ihjel. 
Hvis de fangede folk på flugt, 
dræbte de dem øjeblikkeligt,” 
fortæller han. 

På denne stegende hede dag 
i slutningen af august er man-
ge af landsbyens indbyggere 
samlet ved Mahmuds hus for at 
modtage kasser med mad fra 
Mission Øst. Solen bager fra en 
skyfri himmel, og temperatu-
ren er langt over 40 grader. 

Alligevel står de tålmodigt i kø 
og venter, til det bliver deres 
tur. Nødhjælpskoordinator 
Knud Andersen og hans team 
af lokale medarbejdere sør-
ger for, at uddelingen foregår 
hurtigt og e�ektivt. Folk er på 
forhånd blevet sat på en liste, 
og når de får deres fødevarer, 
tager Mission Øst-teamet deres 
fingera�ryk.
 

De forsøgte at flygte, 
fordi de sultede.”
Landsbyoverhovedet Mahmud om 
tiden under Islamisk Stat 

SOM AT FINDE EN SKAT
Familiefaderen Jamal er en af 
dem, der får en kasse med  
25 kg mad. Den indeholder bl.a. 
ris, bønner, linser, madolie og 
sukker, og Jamal er ikke i tvivl 
om vigtigheden af hjælpen.

”I går fik vi ingen a�ensmad, 
mine børn fik ikke noget at spi-
se. Det er en stor gave, det er 

EN GOD BEGYNDELSE
Sådanne historier hører man fra 
mange af landsbyens beboere. 
De mangler stort set alt, men 
sådan har det ikke altid været. 
Ifølge deres mukhtar var livet 
godt inden besæ�elsen.

 
Det er en stor gave, 
det er som at finde en 
skat for os.”
Familiefaderen Jamal om nødhjælpen 
fra Mission Øst 

Indbyggerne nød godt af deres 
kvæg, inden det blev taget fra 
dem. Men så blev deres livs-
grundlag ødelagt, og der var 
intet arbejde til dem, der ikke 
fulgte Islamisk Stats ekstreme 
ideologi.

som at finde en skat for os,” si-
ger Jamal, der er omgivet af sin 
kone og fem børn – tre døtre 
og to sønner i alderen halvan-
det til ti år. Alle børnene ser ud 
til at trænge til bedre ernæring. 
På spørgsmålet om, hvornår 
familien sidst fik et anstændigt 
måltid mad, svarer Jamal med 
et skævt smil, at det nok var 
inden Islamisk Stats tid for godt 
tre år siden.

Hans familie og mange andre 
familier i landsbyen har lidt 
under terrorbevægelsens styre, 
også fordi det gik så hårdt ud 
over deres levebrød. Jamal var 
arbejdsmand før i tiden, nu har 
han ikke noget job.

”Vi havde en ko før, og mine 
børn fik mælk fra den. Den var 
en meget vigtig ernæringskilde 
for dem. Men Daesh stjal den,” 
siger han.

”Nu har de ikke noget at leve 
af. De har ikke noget at spise. 
Børnene lider, de kommer ikke i 
skole. Folk mangler lægehjælp. 
Selv vandet kan de ikke drikke, 
det er snavset. Når folk ikke har 
noget at spise, bliver jeg meget 
trist til mode,” siger Mahmud.

Uddelingen af fødevarer er den 
første internationale stø�e, man 
har modtaget her på stedet. 
Mission Øst er klar til at hjælpe 
mere, for behovet er stort. Og 
selv om der er lang vej igen, før 
landsbyen kommer på ret køl, 
er dagens uddeling en god be-
gyndelse.

”Jeg er så glad for, at folk i min 
landsby nu får mad,” siger den 
tydeligt le�ede mukhtar.

Af sikkerhedsgrunde har vi undladt at 
nævne landsbyens navn, og navnene 
på de interviewede er ændret.

Landsbyens børn har lidt store afsavn under Islamisk Stats besæ�else. Nu kan de spise sig mæ�e.  
Foto: Michael Schmidt

NR. 5 2017 |  MISSION ØST  |  7



Ung kvinde i  
nødhjælpens frontlinje

Hvis Rozh Ahmed havde 
satset på en sikker og 
forudsigelig livsbane, 

kunne hun i dag have under-
vist på en højere læreanstalt i sin 
hjemby Dohuk i Irakisk Kurdistan. 
I stedet har den begavede og 
veluddannede kvinde valgt at 
være med helt fremme i frontlin-
jen af Mission Østs hjælpeindsats 
i det krigshærgede Mosul.
 

Når du ser mennesker 
i nød, forstår du, hvor 
vigtigt vores arbejde er. 
Mission Øst har gjort 
en stor forskel i Mosul. 
Der var ingen andre, 
der turde tage derind  
i begyndelsen.”
 
Rozh Ahmed, nødhjælpsarbejder i Mosul 

I slutningen af 2016 kørte  
Rozh for første gang med  
Mission Østs nødhjælps-team 
ind i den østlige del af den 
irakiske storby. Mission Øst var 
den første internationale orga-
nisation, der delte nødhjælp ud 
i det krigsramte Mosul, og på 
det tidspunkt var der he�ige 
kampe mellem irakiske rege-
ringsstyrker og Islamisk Stat. 
Mosul var langtfra et sikkert sted 
at befinde sig, og Rozh var en af 
de første kvinder i felten. Mødet 
med byen og dens indbyggere 
gjorde et stort indtryk på hende.

”Folk led nød. Det var hjerteskæ-
rende, de sultede, man kunne se 
det på deres ansigter, kvinder og 
børn var ikke normale længere.  
En kvinde på min mors alder 
kom op til mig og bad om mad, 
hun ville tage imod hvad som 
helst,” fortæller hun. 

IS KOM TÆT PÅ
For Rozh var det en til tider vold-
som oplevelse at være i en krigs-
zone: ”Jeg så mange våben, der 
var bombardementer, der var en 
stank af lig. Og det var hårdt at 
se de ødelagte huse.”

Indimellem kom konflikten 
tæ�ere på, end behageligt var. 
Da Rozh som finansansvarlig en 
dag havde hyret nogle lokale ar-
bejdsmænd til at læsse nødhjæl-
pen over på små lastbiler, kom 
repræsentanter for myndighe-
derne og udspurgte hende om 
dem. Det viste sig, at en af ar-
bejdsmændene var fra Islamisk 
Stat, og politiet førte ham væk. 
 
”Alt de�e skete lige for øjnene 
af mig, og jeg blev lamslået, 
chokeret og bange. Jeg havde 
jo lige talt med manden,”  
erindrer hun. 

HJERTET GJORDE ONDT
Den første tid i Mosul påvirke-
de Rozh meget: ”I begyndelsen 
var jeg meget følelsesladet, 
jeg græd meget, og når jeg gik 
hjem fra arbejde, havde jeg 
ikke lyst til at se mine venner. 
Der er dage, hvor dit hjerte 
gør ondt, og du ikke kan tage 
det længere. Men det er okay 
at have følelser, man skal bare 
ikke lade følelserne forhindre 
én i at gøre et stykke arbejde.”

Det har Rozh heller ikke gjort. 
Tværtimod føler hun, at hun 
er vokset og er blevet stærkere 
undervejs. Hun er et værdsat 
og respekteret medlem af sit 
team, og det betyder meget 
for hende at kunne gøre en 
forskel. 
 
”Når du ser mennesker i nød, 
forstår du, hvor vigtigt vores 

Rozh Ahmed under en uddeling af 
nødhjælp i en landsby nær Mosul.

Foto: Mission Øst

Som den eneste kvinde var 25-årige Rozh Ahmed med, da Mission Østs team  
begyndte at dele nødhjælp ud i Mosul i slutningen af 2016. Arbejdet har været både 
voldsomt og lærerigt for hende. 

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation
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arbejde er. Mission Øst har 
gjort en stor forskel i Mosul. 
Der var ingen andre, der turde 
tage derind i begyndelsen.”

ØST OG VEST
I det østlige Mosul blev  
Islamisk Stat nedkæmpet i  
januar, og få uger senere  
begyndte en endnu voldsom-
mere o�ensiv mod Vestmosul.  
Også her var Mission  
Øst med helt fremme med 
nødhjælp, og Rozh Ahmed  
kan som øjenvidne sammen-
ligne situationen i de to bydele.

”Der er mere sikkert østpå. I 
Vestmosul er der så mange 
ødelæggelser, det var farligt, 
vi var tæ�ere på frontlinjen, 
og vi var nødt til at holde os 
i bilerne. Der er også mange 
bortførelser.”
 

Når jeg engang får 
børn, vil jeg fortælle 
dem, at jeg var med 
til at hjælpe  
mennesker i Mosul.” 
 
Rozh Ahmed, nødhjælpsarbejder i Mosul 

Af sikkerhedsgrunde har Rozh 
Ahmed derfor været trukket 
væk fra felten i de seneste 
uger. Hun lægger ikke skjul på, 
at hun gerne vil tilbage igen, 
for hun foretrækker feltarbejde 
frem for kontorarbejde. Hun fø-
ler også, at hun – som en af de 
meget få kvinder i felten – er 
med til at bane vejen for andre.

”Da vi tog ind i Vestmosul, 
havde jeg ikke hijab på. Folk 
gloede, for deres piger får ikke 
lov til meget. Men de er nødt 
at se, at livet ikke handler om 

en hijab. Jeg lagde mærke til, 
at unge kvinder på min egen 
alder kiggede på mig. Det var 
mærkeligt for dem, men jeg 
kunne se i deres øjne, at de 
gerne ville være som mig.”

HJÆLPER I FRITIDEN
Rozh Ahmed håber, at hun 
kan påvirke andre, men hun er 
også selv blevet påvirket af at 
arbejde for Mission Øst under 
til tider ekstreme omstændig-
heder: ”Jeg har ændret mig 
meget. Jeg har lært at være 
taknemmelig for, hvad jeg har, 
taknemmelig for min familie.”

Hun har også – til trods for sit 
til tider hårde job – fundet tid 
til at færdiggøre en MBA-grad, 
og hun bruger noget af sin 
fritid på at hjælpe mennesker, 
der har en mindre privilegeret 
baggrund end hende.

”Jeg samler ind til forældreløse  
børn, jeg har delt mad ud til 
200 familier og samler også tøj 
ind. Jeg bruger nogle af mine 
erfaringer fra Mission Øst, og 
jeg prøver også at engagere 
mine yngre søstre i velgøren-
hedsarbejde,” fortæller Rozh, 
der ikke udelukker, at hun en 
dag vil grundlægge sin egen 
hjælpe organisation, når hun 
har fået mere erfaring.

Men foreløbig er Rozh Ahmed 
et stort aktiv for Mission Øst. 
Og ganske vist holder hun sig i 
øjeblikket fra Mosul, men byen 
vil altid være med hende: ”Ar-
bejdet med at dele nødhjælp 
ud i Mosul er en erfaring, jeg 
aldrig vil give slip på. Når jeg 
engang får børn, vil jeg fortæl-
le dem, at jeg var med til  
at hjælpe mennesker i Mosul.” 
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Skolelederen Pare Abedil-
lah  viser stolt sin nymale-
de skole frem. Hun er en 

myndig dame med et vinden-
de smil, og som skoleleder har 
hun selv bestemt, at hendes 
skole skulle være lyserød. På 
den måde skiller den sig i høj 
grad ud fra de mere farveløse 
nabobygninger i de�e fa�ige 
kvarter i den irakiske by Kirkuk. 

”Jeg kan lide den farve. Jeg øn-
skede noget lyst og smukt for 
eleverne. Før var skolen meget 
nedslidt, der var huller i væg-

gene, farverne var mørke, og 
eleverne kunne ikke se tavlen i 
klasselokalet,” fortæller hun.

TILTRÆNGT 
ANSIGTSLØFTNING
Det er Mission Øst, der har 
finan sieret skolens ’nye look’. 
Arbejdet er blevet udført af 
irakere, der i de seneste to-tre 
år er blevet fordrevet fra de-
res hjem og har må�et søge 
tilflugt i Kirkuk på grund af 
Islamisk Stats hærgen i det 
nordlige Irak. På den måde får 
kvarteret Wahed Hozairan en 

Pare Abedillah er glad for, at hendes skole har fået nye farver. Foto: Michael Schmidt

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation

Mission Øst har hyret fordrevne fra den 
irakiske konflikt til at male skoler i et 
nabolag i Kirkuk. På den måde får de  
både en indtægt og nye færdigheder  
og samtidig forskønner de lokalområdet.

Malerarbejde giver  
fordrevne brød på bordet
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tiltrængt ansigtslø�ning, og 
mennesker i en svær situation 
får mulighed for at tjene penge 
ved at udføre et værdsat stykke 
arbejde.

”Kontanter-for-arbejde” kalder 
man denne form for nødhjælp, 
og det har et par hundrede 
fordrevne familier i Wahed 
Hozairan samt foreløbig tre af 
kvarterets skoler nydt godt af.
 
”De�e projekt giver de for-
drevne fornyet styrke. De får 
deres selvtillid tilbage, fordi de 
har en indtægt og er i stand til 
at brødføde deres familier. De 
lærer nye færdigheder, og deres 
arbejde er til gavn for lokalsam-
fundet ved at gøre skolebyg-
ningerne mere behage lige at 
være i,” siger Lise Faski, Mission 
Østs område leder for Kirkuk.
 
 

De får deres selvtillid 
tilbage, fordi de har  
en indtægt og er i 
stand til at brødføde 
deres familier.”
Lise Faski, Mission Østs  
områdeleder for Kirkuk
 
På Pare Abedillahs skole går 
der næsten dobbelt så mange 
elever, som pladsen egentlig 
tillader, og over en femtedel 
af eleverne er fordrevne. Så 
hun har mange udfordringer i 
sit job, men i det mindste kan 
hun nu håndtere dem på en 
smukkere baggrund.

”Jeg kan lide, at murene spreder 
glæde. Vi takker Mission Øst for 
hjælpen, vi er meget glade for 
den,” siger hun.

NYE FÆRDIGHEDER
På en nærliggende skole er 
malerarbejdet fortsat i gang. 
Her er en gruppe mænd travlt 

En gruppe fordrevne i Kirkuk 
er i gang med at male  

en skole lysegrøn.  
Foto: Michael Schmidt

beskæ�iget med at gøre skolen 
lysegrøn. En af dem er Khalid 
på 32 år, der som så mange af 
de fordrevne i Kirkuk-området 
er flygtet fra Hawija-distriktet 
længere vestpå. 

Khalid var bygningsarbejder 
hjemme i landsbyen. Nu bor 
han midlertidigt i Kirkuk sam-
men med sin kone og tre små 
børn og andre nære slægt-
ninge. Han håber at vende 
tilbage til Hawija, der indtil for 
nylig var Islamisk Stats sidste 
højborg i Irak, når området er 
faldet til ro.

”Min familie er meget tilfreds 
med, at jeg har det her job,” 
siger han.

Projektet gør ikke alene Khalid 
i stand til at brødføde sin fa-
milie i en periode. Det giver 
ham også bedre muligheder på 
arbejdsmarkedet, når han en-
gang kan vende hjem. Den side 
af hjælpen er også vigtig, poin-
terer malersjakkets formand, 
Daran, der går rundt og inspice-
rer resultaterne af arbejdet. Han 
har en professionel malerbag-
grund og bor fast i Kirkuk.

”De fordrevne får to ting ud 
af det her – en indtægt og 
nye færdigheder. Jeg vil gerne 
hjælpe dem, så de bliver dyg-
tigere. Der er mange af dem, 
der virkelig ønsker at lære  
noget, og jeg er stolt af resul-
tatet,” siger han.

Kontanter er vejen frem
Normalt opfa�er man nødhjælp som konkrete genstande, 
folk har brug for i en nødsituation, f.eks. mad, tæpper eller 
tøj. I de senere år er det blevet udbredt også at give økono-
misk stø�e. Mission Øst gør det, hvor det er muligt,  
fx i byer med markeder.  

Kontantbeløb gør det muligt at:
•  Hjælpe flest muligt, da stø�en rækker længere, når  

der ikke skal indkøbes, opbevares og distribueres  
nødhjælpspakker. 

•  Give en fleksibel stø�e, hvor familierne kan købe  
de ting, de mangler mest.

•  Genopbygge den lokale økonomi, da familierne o�e  
vil bruge pengene på de lokale markeder.
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Mission Øst har forsynet en hel teltlejr i 
Irak med lu©kølere. Det betyder, at lejrens 
godt 10.000 beboere, der er flygtet 
fra Islamisk Stat, kan udholde de hede 
sommertemperaturer. 

Der er en verden til forskel 
på et telt med lu�køler – 
og et uden. Det mærker 

man, når solen bager fra en 
skyfri himmel, temperaturen er 
oppe i nærheden af 45 grader, 
og Nazrawa-lejren i Irak plud-
selig bliver udsat for en strøm-
a©rydelse.

Snart begynder sveden at pible 
ned ad panderne, både hos 
den irakiske familie, der i godt 
halvandet år har boet i teltet, 
og deres gæster fra Mission 
Øst. Lu�en er kvælende varm 
og føles, som om den kommer 
fra en føntørrer. 

50 GRADERS VARME 
”Lu�køleren er meget nyt-
tig. Når vi har den tændt om 
na�en, sover vi bedre. Den 
hjælper os virkelig, når det er 
varmt,” siger Nadir, der bor i 
teltet med sin kone Sabiya og 
deres fem børn.

I Nazrawa-lejren kan sommer-
temperaturen nå op over 50 
grader. Derfor har Mission Øst 
forsynet lejrens godt 10.000 
indbyggere med lu�kølere.  
Indbyggerne i flere andre telt-
lejre i det nordlige Irak har også 
fået glæde af denne form for 
nødhjælp, der gør deres liv som 

fordrevne lidt le�ere at bære 
i sommerperioden. Omvendt 
kan temperaturen i de kolde 
vinternæ�er komme ned under 
nulpunktet. I den periode er det 
tæpper, varmt tøj og transpor-
table varmeapparater, som Mis-
sion Øst forsyner dem med. 

Vi og vore børn kan 
sove roligt om na�en, 
fordi vi er i sikkerhed.”
Nadir, beboer i Nazrawa-lejren i Irak 

FLYGTEDE TIL FODS 
Det er over halvandet år siden, 
at Nadir, Sabiya og børne-
ne flygtede fra deres besat-
te landsby i Hawija-distriktet, 
hvor de drev et landbrug. Da 
Nadirs bror blev arresteret af 
Islamisk Stat for anden gang, 

beslu�ede de at flygte til fods. 
De vandrede hele na�en igen-
nem for at komme i sikkerhed. 

”Det lader til, at vores hus er 
der endnu. Islamisk Stat har 
konfiskeret det og stjålet alt. 
Jeg drømmer om at vende til-
bage til det. Jeg ønsker intet 
andet end at vende hjem,”  
siger Nadir.

Selv om Hawija netop er ble-
vet befriet fra Islamisk Stat, er 
det endnu ikke sikkert for de 
fordrevne at vende tilbage. Så 
indtil videre må familien blive, 
hvor den er, og leve med at bo 
i et telt. Det kan der ikke siges 
meget godt om, bortset fra én 
ting, konstaterer han:

”Vi og vore børn kan sove roligt 
om na�en, fordi vi er i sikker-
hed,” siger Nadir. 

Når køleren er tændt, nyder ikke mindst børnene den svale lu�. Foto: Michael Schmidt

Lu�køleren gør 
teltlivet til at bære

Af Kim Wiesener
leder for kommunikation
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20-årige Lal Bana må�e flygte højgravid og med sin toårige da�er op i bjergene, da der blev sat ild til hendes hus. Nu bor hun under en presenning 
i en overfyldt flygtningelejr i Bangladesh. Foto: Medair/Nath Fauveau

”Der var ingen til at hjælpe mig”

For tre uger siden sa�e de 
ild til vores hus, så vi løb 
op i bjergene. Vi gemte os 

der i tre dage, og det var der, 
jeg fødte.” 

20-årige Lal Bana fortæller 
sin historie siddende under en 
nødtør�ig plasticoverdækning, 
der bliver holdt oppe af et par 
pinde. Udenfor siler regnen 
ned, og hendes nyfødte da�er 
ligger svøbt i et klæde på en 
presenning. Lal Bana og hen-
des to døtre tilhører et over-
vejende muslimsk mindretal 
kaldet rohingyaerne, der i  
mange år har været udsat 

En halv million mennesker fra ét af Myanmars mindretal – kendt som rohingyaerne – 
mangler akut mad, drikke og husly e©er at være flygtet over grænsen til Bangladesh. 
Mission Øst og partnere hjælper med bl.a. mad og husly. 

Af Line Højland 
kommunikationsmedarbejder

Hjælp 
Myanmars  
desperate 
flygtninge
SMS ME100 til 1245  
og støt med 100 kr.

MobilePay til 20 13 12 
12 og skriv AKUT-MØ

Skriv dit fulde navn  
og cpr-nummer i  
beskedfeltet, hvis  
du ønsker fradrag.  

Din stø�e går til 
Mission Østs katastrofe-
pulje. Midler fra puljen 
går i øjeblikket til krisen 
i Bangladesh.

for forfølgelse. Siden den 25. 
august er angrebene taget til, 
og over en halv million men-
nesker er flygtet over hals og 
hoved fra deres landsbyer i 
Myanmar ind over grænsen til 
Bangladesh.  

BØRNENE ER SYGE  
Mange har vandret i dagevis over 
bjerge og gennem regn skove 
uden hverken vådt eller tørt. I de 
overfyldte lejre inde i Bangla-
desh er flygtningene i despe-
rat behov for vand, mad og de 
mest basale hygiejneartikler for 
at modstå smi�e og sygdom. 
Især børnene lider under de 

umenneskelige strabadser. 
Om dagene i bjergene fortæl-
ler Lal Bana: ”Der var ingen til at 
hjælpe mig, ingen læge. Jeg blev 
ved med at bløde og begynd-
te også at hoste.” E�er den lille 
families ankomst til lejren blev 
hun og døtrene tilset af en læge. 
Men pigerne hoster stadig, og Lal 
Bana er tydeligvis heller ikke rask. 

MISSION ØST  
KOORDINERER INDSATS  
Mission Øst har netop sendt 
en medarbejder, Kendrah 
Jespersen, til området for at 
være med til at koordinere 
nødhjælpsindsatsen for vores 

partnere i netværket Integral 
Alliance. Hun skal samarbejde 
med seks af Integrals med-
lemsorganisationer i felten. De 
uddeler vand og mad og skaf-
fer presenninger, liggeunder-
lag, køkkenudstyr og hygiejne-
artikler til flygtninge, der har 
mistet alt. En fælles indsats gør 
arbejdet mere e�ektivt.
 
Hjælpen fra Mission Øst og  
vores Integral-partnere er  
absolut afgørende for flygt-
ningene. Uden mad, vand og 
ordentligt husly kan Lal Bana  
og hendes børn få svært  
ved at overleve vinteren.
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”Jeg vil med hjælp fra mine naboer bruge presenningen til at dække mit køkken”, siger 81-årige Dukhai Khatwey om den nødhjælp, han og hans hustru har 
modtaget e�er alvorlige oversvømmelser. 

Når katastrofen rammer, arbejder Mission Øst o©e sammen med lokale organisationer 
om at uddele nødhjælp, da de kender lokalsamfundet og de relevante myndigheder. 
E©er sensommerens oversvømmelser i det sydlige Asien lykkedes det ved en fælles 
indsats at hjælpe over 5.000 mennesker. 

En fælles indsats  
for nepalesere ramt  
af oversvømmelser 

Af Line Højland 
kommunikationsmedarbejder

1 4  |  MISSION ØST  |  NR . 5 2017

T E M A:  NØDHJÆLP,  DER  NÅR FREM 



60 -årige Dhanapa-
ti Yadav og hans 
familie var nogle 

af de mange nepalesere, der 
mistede deres hjem på grund 
af de voldsomme oversvøm-
melser, der ramte store dele af 
Asien sidst i august. Huset blev 
fuldstændig ødelagt af de kraf-
tige regnmængder, og famili-
en må�e fly�e deres køer ud 
under åben himmel, så de selv 
kunne tage bolig i kostalden. 

Her var de udsat for både 
slangebid og myggestik, som i 
værste fald kan føre smitsom-
me sygdomme med sig. Også 
al familiens køkkengrej blev 
ødelagt i oversvømmelsen, og 
for at kunne lave mad må�e de 
derfor låne po�er og pander af 
deres naboer. Men takket være 
nødhjælpen fra Mission Øst og 
den nepalesiske organisation 
NNDSWO kan familien nu klare 
sig på længere sigt: 

”Vi er så glade for at have fået 
presenninger, køkkengrej og 
hygiejneudstyr,” siger Dhana-
pati Yadav og tilføjer: ”Vi vil 
udvide vores midlertidige bolig 
med presenningen og må�en, 
og myggene�et vil besky�e os 
mod myggestik.” Han er også 
glad for, at familien nu kan 
levere det lånte køkkenudstyr 
tilbage til naboen. 

Vi vil udvide vores  
midlertidige bolig  
med presenningen  
og må�en.” 
Dhanapati Yadav om nødhjælpen  
fra Mission Øst 

KAN OVERDÆKKE SIT 
KØKKEN 
81-årige Dukhai Khatwey har 
også fået glæde af nødhjæl-
pen. Den ældre mand bor 

Mission Øst og NNDSWO har uddelt nødhjælp til 1.020 familier – over 5.000 mennesker. Hjælpen består af bl.a. pre-
senninger, køkkengrej og vandrensningsmiddel, så de har husly, kan lave mad og undgår smitsomme sygdomme. 

sammen med sin hustru i en 
lille stråhy�e, hvor de akkurat 
kan klare sig for den stø�e, de 
får fra staten, e�er at deres 
fire døtre er blevet gi� og flyt-
tet hjemmefra. For at få del 
i nødhjælpen fra Mission Øst 
tilbagelagde Dukhai Khatwey 
en time til fods fra sin landsby 
til det sted, hvor uddelingen 
fandt sted, og det var turen 
værd.  

”Jeg vil med hjælp fra mine 
naboer bruge presenningen til 
at dække mit køkken. Sæberne 
og køkkengrejet, som jeg fik, 
har også stor værdi for mig,” 
siger han. 

Dali�er o�e ladt i stikken  
Nepal National Dalit Social Welfare Organization (NNDSWO)   
arbejder for bedre re�igheder for dali�erne, der lever som 
udstødte i Nepals og Indiens kastesystemer. Men når kata-
strofen rammer, sæ�er de også ind med nødhjælp til dem, 
der har behov for det, uanset hvilken gruppe, de tilhører.  
Her er deres fokus på dali�er og andre sårbare grupper en 
stor styrke, da det o�e er dem, der bliver ladt i stikken under 
katastrofer. Mission Øst har samarbejdet med NNDSWO ad 
flere omgange, bl.a. under de voldsomme jordskælv i 2015. 

Da oversvømmelser i sensommeren ramte Nepal, gik de  
to organisationer igen sammen om at hjælpe. NNDSWO 
sørgede for at rekru�ere frivillige til at uddele hjælpen, 
mens Mission Øst samlede penge ind fra sine danske  
stø�er samt bidrog med midler fra det danske Udenrigs-
ministerium. Sammen har de to organisationer nu uddelt 
bl.a. presenninger, køkkengrej og vandrensningsmiddel til 
over 1.000 familier – svarende til 5.000 mennesker.
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Indbyggerne i landsbyen 
Taegok Ri i det sydøstlige 
Nordkorea har svært ved at 

få maden til at slå til. Derfor 
dyrker de al den jord, de kan 
komme til, både i dalen og på 
de bakkeskråninger, der om-

Rent drikkevand og bedre  
ernæring til nordkoreanske  
familier
Mission Øst hjælper nordkoreanske familier 
med at besky�e sig mod smitsomme 
sygdomme og kunne dyrke mere mad  
– til gavn for både dem selv og deres miljø.  

350 skolebørn i landsbyen Taegok Ri har fået nye latriner og undervisning i hygiejne, som mindsker risikoen for smi�e med bl.a. diarré. Foto: Mission Øst

Af Line Højland 
kommunikationsmedarbejder

giver landsbyen. Men deres 
måde at drive landbrug på kan 
få katastrofale følger. 

For at kunne dyrke jorden er 
de nemlig nødt til at fælde 
de træer, der under voldsom 
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Mission Øst har forsynet landsbyen med frø og plastic-dækker, så de kan for-
spire træer til at plante på skråningerne og dermed besky�e landbrugsjorden. 
Foto: Mission Øst 

Med indlagt rindende vand behøver de 400 familier i Taegok Ri 
nu ikke længere drikke beskidt vand. Foto: Mission Øst

regn ellers holder på jorden 
og forebygger mudderskred. 
Manglen på træer fører til tilba-
gevendende naturkatastrofer. 
Desuden bliver jorden udpint, 
når det øverste og mest næ-
ringsrige jordlag vaskes væk, 
og markernes udby�e svinder 
ind år for år.  

Mission Øst hjælper derfor ind-
byggerne med at plante nye 
træer. Det sker ved at forsyne 
dem med frø og plastic-dæk-
ker til at forspire træer, som de 
senere kan plante på skrånin-
gerne. Dermed undgår de mud-
derskred, besky�er landbrugs-
jorden og får et højere udby�e. 

 
RENT VAND OG  
BEDRE HYGIEJNE 
Et andet problem, som ind-
byggerne i Taegok Ri har døjet 
med, er mangel på rent vand. 
Førhen må�e de hente al deres 
vand i vandløb og hjemmegra-
vede brønde. Det var en tids-
krævende opgave, og desuden 
var vandet o�e beskidt og gav 
diarré, som forværrede især 
børnenes ernæringstilstand. 
Mission Øst har derfor indlagt 
rindende vand til 400 famili-
er og opført 16 nye latriner på 
den lokale skole, hvor børne-
ne desuden har lært om god 
hygiejne. 
 

Projektet er et pilotprojekt og 
er finansieret af en dansk fond. 
Håbet er, at det blot er begyn-
delsen på en større indsats. 

”Den nordkoreanske befolkning 
står over for store udfordringer 
med naturkatastrofer, der fører 
til både fødevaremangel og 
ødelagte vandsystemer. Vores 
og vores stø�ers hjælp er afgø-
rende for, at disse mennesker 
kan leve et liv uden under-
ernæring og sygdomme,” siger 
Mission Østs generalsekretær 
Kim Hartzner. 
 
Mission Øst har tidligere for-
synet nordkoreanske børne-

hjemsbørn med proteinpulver 
og legetøj og har genopbygget 
vandsystemer e�er oversvøm-
melser i 2012 og 2016. 

Vores og vores  
stø�ers hjælp er  
afgørende for, at  
disse mennesker  
kan leve et liv uden 
underernæring og 
sygdomme.”
 
Mission Østs generalsekretær  
Kim Hartzner.  
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Fra 1. januar kan du ikke længere betale  
med girokort på posthuset

Blåstempling af  
Mission Østs arbejde  
Mission Øst er blevet certificeret af det globale humani-
tære kvalitetsstempel Core Humanitarian Standard (CHS). 
CHS-certificeringen er blevet tildelt på baggrund af en 
grundig undersøgelse af Mission Østs 
arbejde, og den gives kun til organisa-
tioner, der udfører hjælpearbejde af 
allerhøjeste standard. Mission Øst var 
den anden organisation, der modtog 
certificeringen i Danmark.

Nye regler for frivillige  
Der er kommet nye fordelagtige regler for dagpenge- og 
e�erlønsmodtagere, der ønsker at arbejde frivilligt. Hidtil 
må�e disse grupper kun arbejde frivilligt fire timer om ugen 
uden at blive trukket i ydelsen fra staten. Med de nye regler 
kan man på dagpenge arbejde frivilligt op til 10 timer og på 
e�erløn op til 15 timer ugentligt. Modtager man fleksydelse, 
kan man udføre frivilligt arbejde uden begrænsning. 

Er du interesseret i at arbejde frivilligt for Mission Øst, kan 
du kontakte Vibeke Hauge Førrisdahl på 39 61 20 48 og 
høre mere om mulighederne. 

Fra den 1. januar 2018 l 
ukker PostNord for girokort-
indbetaling på posthuset.  
Det betyder, at det kan blive 
sværere for dig at give en 
skilling til et barn fanget i  
krig eller sikre en landsby 
adgang til rent vand. 

Det er måske nu, at du vil 
overveje en betalings service-
a�ale med Mission Øst. 

En sådan a�ale kan opre�es 
over telefonen. Ved at opret-
te en betalingsservice-a�ale 
sparer du os for den manuel-
le indtastning, hvilket frigiver 
ressourcer som gør, at en 
større del af din donation går 
direkte til hjælpearbejdet.  

VALGET ER DIT
En BS-a�ale opre�es kun én 
gang. Du vælger selv, hvor 

stor en gave du ønsker at 
give, og hvor hyppigt den 
skal gives. Dere�er bliver  
den trukket fra din bank - 
konto helt automatisk. Du  
kan altid afvise en betaling 
ved at ringe til din bank, og 
du kan til enhver tid ringe  
til Mission Øst for at lukke 
a�alen ned igen. 

Til opre�else har vi brug for 
dit CPR-nummer og dit bank-
kontonummer.

Opret en betalingsservice- 
a�ale på telefon 39 61 20 48 
allerede i dag, og vær med  
til at sikre hjælp til de mest 
udsa�e, også e�er den  
1. januar næste år. 
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I Mission Øst bruges 92,1 øre 
af hver krone direkte til at  
hjælpe fa�ige
De sidste 7,9 øre går til administration  
og til at sikre, at hjælpen er af høj kva  litet, 
at den når frem, og at der er gennem-
sigtighed. 

BRUG MOBILEPAY
Donér via MobilePay til 20 13 12 12.  
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer  
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag  
for din donation.

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: 1701-MAG5

SEND EN SMS
Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr., 
sms ME100 til 1245 og støt med 100 kr., 
eller sms 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 af de�e magasin.  

BRUG BETALINGSSERVICE 
Tænk langsigtet og brug betalings-
service. Ved at stø�e Mission Øst med  
et fast beløb hver måned, hvert 
kvartal, hvert halve eller hele år gør du 
det le�ere for os at planlægge vores 
hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 
og enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

15.600 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til  
Mission Øst, kan du trække op til 15.600 
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 testamen-
tere en pengegave til et godt formål. En 
sådan gave har fremtiden i sig, fordi den 
giver os mulighed for at hjælpe men-
nesker i nød – også fremover. Hvis du 
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.

Sådan stø�er du Mission Øst

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB 
Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet 

– og bruge din gave mest effektivt. 

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

BS-t i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

E-mail

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskri�

Andet beløb kr. kr. 

✁

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst Jeg vil gerne være medlem 
(koster 50 kr. årligt.  
Medlemskontingentet er  
ikke fradragsbere�iget).  



 

Hjælp Myanmars  
desperate flygtninge 
En halv million mennesker fra ét af Myanmars  
mindretal – kendt som rohingyaerne – mangler  
akut mad, drikke og husly e�er at være flygtet  
over grænsen til Bangladesh. Risikoen for  
smitsomme sygdomme i de midlertidige lejre er 
enorm, og især spædbørn risikerer at dø af sult.  
Mission Øst og vores partnere hjælper med mad,  
rent vand, hygiejneudstyr og husly.   

SMS: Skriv ME100 til 1245 og støt med 100 kr.
MobilePay: 20 13 12 12 (skriv AKUT-MØ). 

Husk at notere dit fulde navn og cpr-nummer 
i beskedfeltet, hvis du ønsker fradrag. 

Din stø�e går til Mission Østs katastrofepulje.  
Midler fra puljen går i øjeblikket til krisen i Bangladesh.  

Foto: Medair/Nath Fauveau

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

Hvor behovet er størst 

Land:

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.10 DB 495-136829

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

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.

. . , . . ,

8 7

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566 773 1566

Afrives inden betaling

1701-MAG5

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:




