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Mission Øst

er en dansk international hjælpeorganisation, 

der yder akut nødhjælp og langsigtet udvik-

lingshjælp i Østeuropa og Asien. Vi baserer 

arbejdet på kristne værdier og hjælper men-

nesker i nød uanset race, religion og politisk 

ståsted. Mission Øst gennemfører projekter i 

Afghanistan, Armenien, Irak og Tadsjikistan. Vi 

samarbejder med lokale partnere i Bulgarien, 

Nepal og Rumænien, og er involveret i en 

fælles hjælpeindsats for de overlevende efter 

flodbølgen i Asien. Mission Øst modtager 

økonomisk støtte fra blandt andre Det Danske 

Udenrigsministerium, EU og FN.
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Uden dig – ingen nødhjælp 
Leder af Mission Østs generalsekretær, læge Kim Hartzner.

Tilbage til Mission Øst
Mission Øst arbejder i det østlige Khatlon i Tadsjikistan for at hjælpe 

den fattige lokalbefolkning ud af deres nød. På side 4 kan du møde 

Nazira Kurbonova, som er programleder og netop hjemvendt til Mis-

sion Øst.

Jeg har lært at drømme igen
I Armenien kan forældre, der tidligere var isolerede på grund af skam 

over at have fået et handikappet barn, nu opleve en ny værdighed og 

se deres børn udvikle sig efter allerbedste evne. En at disse forældre, 

Angelina Khatjatrjan, fortæller her sin egen historie.        

Grusvej gør en forskel
Forestil dig, at du skulle ride i 10 timer på et æsel for at komme til 

lægen. Forestil dig, at du skulle gå i dobbelt så lang tid for at nå frem til 

det lokale marked. Sådan er virkeligheden for mange afghanere, der 

lever i isolerede bjerglandsbyer uden veje til omverden. Men så kom 

hjælpen. Journalist Rikke Dyrberg fra Mission Øst fortæller om den 

nye vej, som Mission Øst har bygget i Afghanistan.
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Listen over humanitære katastrofer 

i 2005 er lang, men Mission Øst giver 

ikke op. Takket være dine donatio-

ner kan vi gøre en forskel – også i det 

nye år.  

Hvis vi kigger tilbage på det år, 

der næsten er gået, husker vi alle 

flodbølgen i Sydøstasien, orkanen 

Katrina i USA og jordskælvet i 

Pakistan. Tusindvis af skæbner 

har sat sig fast på vores nethinde. 

Spørgsmålet er: Kan vi rumme 

dem? Kan vi forstå nøden og lidel-

serne? Orker vi at blive ved med at 

involvere os? Orker vi at blive ved 

med at donere penge til menne-

sker i nød? 

I Mission Øst orker vi! Hver 

eneste af vores medarbejdere 

– fra fundraiseren i Danmark til 

den lokale nødhjælpsarbejder i 

Afghanistan – arbejder hårdt for 

at hjælpe nødlidende i Østeuropa 

og Asien. Og det er ikke kun dem, 

tv-kameraerne har zoomet ind på, 

der får hjælp. Langt fra! Vi hjælper 

også de tusindvis af børn og andre 

sårbare, der er ofre for glemte 

konflikter og kronisk fattigdom. I 

øjeblikket samler Mission Øst ind 

til Nepals fattige befolkning, der er 

blevet gidsler i en blodig konflikt, 

ingen synes at bekymre sig om. 

Vi giver aldrig op

Vores mission – at hjælpe de fat-

tigste i Østeuropa og Asien – kan 

sommetider synes håbløs, men vi 

har ikke i sinde at give op. De nød-

lidende har desperat brug for vores 

hjælp. Hvad enten de er ofre for en 

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær,  

Mission Øst

akut katastrofe eller en langvarig 

krise, har de behov for, at vi gør 

en aktiv indsats, hvis de skal turde 

håbe på en bedre fremtid. 

Mennesker i nød har brug for kon-

kret hjælp, men de har også brug 

for, at hjælpeorganisationer som 

Mission Øst udviser respekt, ret-

færdighed og barmhjertighed. For 

os handler det derfor ikke alene 

om at handle, men om at handle 

på en næstekærlig måde.  

250.000 får hjælp

At handle humanitært er selvsagt 

ikke gratis. Mission Øst kunne 

Uden dig – ingen nødhjælp

L E D E R

Denne jul er det især børnene i Nepal, kvinderne i 

Afghanistan og de fordrevne i Irak, der behøver hjælp 

fra Mission Øst.

 

ikke være til stede i nogle af 

verdens ”varmeste” brændpunkter 

uden donationer fra givere som 

dig. Takket være dig og andre 

givere kan vi sammen række ud 

til flere end 250.000 nødlidende 

hvert år.

Denne jul er det især børnene i 

Nepal, kvinderne i Afghanistan og 

de fordrevne i Irak, der behøver 

hjælp fra Mission Øst. Vi siger 

tak for enhver julegave til vores 

hjælpearbejde og ønsker dig og 

dine kære en fredfyldt jul og et 

godt nytår!
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Mission Øst arbejder i det østlige 

Khatlon i Tadsjikistan for at hjælpe 

den fattige lokalbefolkning ud af 

deres nød. Det gøres ved at for-

bedre fødevaresikkerheden, forøge 

mulighederne for at skabe sig en 

indkomst og forbedre lokalbe-

folkningens sundhed og hygiejne. 

Programleder Nazira Kurbonova 

fortæller her, hvordan hun oplever 

at komme tilbage til Mission Øst.

Da jeg i 1998 startede min karriere 

i Mission Øst, samarbejdede jeg 

med lokalsamfund, som havde 

brug for hjælp. Jeg startede som 

tolk på projekter, hvor vi delte 

mad ud, senere som kontakt til 

lokalsamfundene i Mission Østs 

første vand- og sanitetsprojekt i 

Tadsjikistan. De mange dage i fel-

ten overbeviste mig om, at dét jeg 

ville, var at arbejde med lokalsam-

fundene. 

Mission Øst gennemførte sta-

dig nødhjælpsprojekter, da jeg i 

2002 forlod organisationen for 

at arbejde i UNDP (FNs Udvik-

lingsprogram). Jeg forlod Mission 

Øst for at arbejde med langsigtet 

udviklingsbistand med fokus på 

fattige mindretal og bæredygtige 

projekter blandt landsbysamfund. 

Efter at have arbejdet fire år uden 

for Mission Øst, sluttede jeg mig i 

september 2005 igen til organisa-

tionen. Jeg blev meget imponeret 

over de projekter, som Mission Øst 

nu gennemfører i Kuljab-regio-

nen. Udviklingen fra nødhjælp til 

udviklingsbistand er et stort skridt 

Tilbage til Mission Øst
fremad for Mission Østs arbejde i 

Tadsjikistan. 

I Mission Østs team er vi ambitiø-

se, aktive og målrettede. Teamet er 

min anden familie, og vi arbejder 

sammen for at forbedre forholdene 

for de mange, som lider under 

fattigdom. 

Tadsjikistan – landet med den 
lyse fremtid

Som del af den yngre generation 

og dermed arving til vores land 

ønsker jeg at se Tadsjikistan 

anerkendt, udviklet og i økono-

misk fremgang. Jeg vil følge dem, 

som i deres handlinger hjælper 

vores lille, men dog meget store 

Tadsjikistan: Landet med den rige 

kulturarv og håbefulde, lyse frem-

tid. Vi vil forsøge at gøre Tadsjiki-

stan til et bedre sted at bo, vi vil 

introducere det til Verden!

I mit arbejde som programleder er 

jeg engageret i alle Mission Østs 

projekter i Tadsjikistan. Fattig-

dommen er altoverskyggende i 

det østlige Khatlon, men Mission 

Østs integrerede projekt forsøger 

at angribe de forskellige facetter 

af denne 

fattig-

dom. 

Ved både 

at have 

fokus på 

ind-

komstskabende aktiviteter, land-

brugshjælp, vand- og sanitet samt 

træning i hygiejne, forsøger Miss-

sion Øst virkelig at udrydde alle 

fattigdommens mange ansigter. 

At se den lille pige hente vand fra 

vandhanen lige bag hendes hus 

er et helt håndgribeligt resultat af 

vores arbejde. Før måtte kvinder 

og børn i landsbyen Kool i Dahana 

distriktet gå lange afstande for at 

hente vand, og om vinteren brugte 

man sågar vand fra grøfter. Mis-

sion Øst startede i 2004 projektet 

“Langsigtet fødevaresikkerhed 

gennem lokal-

styret udvik-

ling” i lands-

byen Kool, 

med støtte fra 

blandt andre 

EU. Dette 

indbefattede også genopretning af 

nedslidte vandforsyningssystemer. 

I dag har små børn, takket være 

Mission Øst, tid til at lave deres 

lektier og gå i skole hver dag. I ste-
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Af Nazira Kurbonova

Programleder i 
Tadsjikistan

Foto: Mission Øst, 
Tadsjikistan

Brødre bærer vand fra en vandpost, som Mission Øst har bygget i Lavova.Kvinderne lærer om konservering af fødevarer og hygiejne.

>

”At se den lille pige hente vand fra 

vandhanen lige bag hendes hus er et helt 

håndgribeligt resultat af vores arbejde.”  
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Én af de nye vandposte, som Mission Øst har bygget i Lavova.

det for at bruge en masse tid på at 

hente vand har kvinderne tid til at 

involvere sig i aktiviteter, der giver 

en indkomst, og tid til at tage sig 

af deres børn.

Arbejdet her i Tadsjikistan er 

langtfra nemt: Det kræver et 

utrætteligt engagement og vilje til 

at blive ved. Men selvom jeg er ung 

og stadig har mange ting at lære, 

prøver jeg at tackle de udfordrin-

ger, som jeg står overfor. Jeg har 

forpligtet mig til at hjælpe de fat-

tige, og jeg er stolt over at kunne 

sige, at Mission Øst har tiltro til 

mig. Jeg er gift nu og vi har en lille 

datter, Gulnoz. Når jeg ser hendes 

glæde og hvordan hun er omgivet 

af kærlighed og omsorg, så moti-

verer det mig til at bringe glæde til 

andre børn. Gennem udviklings-

projekter, som skal forbedre land-

befolkningens levevilkår, håber vi, 

at børn og voksne kan opnå bedre 

muligheder for sammen med os 

at skabe en bæredygtig fremtid 

– vores fremtid.

T A D S J I K I S T A N

I sommeren 2005 dannede Mis-

sion Øst og vores lokale partner 

i Armenien, Bridge of Hope, et 

forældrenetværk. Formålet er at 

hjælpe forældre med handikappede 

børn til at blive aktive medlemmer 

af samfundet og til at kæmpe for 

deres børns rettigheder. Det første 

skridt var at uddanne de potentielle 

ledere blandt forældre fra de skoler, 

hvor projektet gennemføres. En at 

disse forældre, Angelina Khatjatr-

jan, fortæller her sin egen historie.        

Hvis du spurgte mig, hvad jeg har 

lært, efter at jeg er kommet med i 

forældregruppen på Skole Num-

mer 100, så ville jeg svare: “Jeg har 

lært at drømme igen.”

Da mit barn blev født, var jeg 

den lykkeligste mor i verden. Jeg 

drømte store drømme om min 

søns fremtid. Da børnelægen 

en dag sagde, at min søn havde 

problemer med hørelsen, mistede 

jeg alle de drømme, jeg havde haft 

siden mine ungdomsår. Jeg var 

desperat. Jeg slæbte mit barn fra 

det ene hospital til det andet, fra 

den ene specialist til den anden, 

og til sidst var jeg nødt til at ac-

ceptere det faktum, at mit barn er 

handikappet. To gange om året tog 

jeg min søn med til en talepæ-

dagog for at lære fonetisk udtale. 

Det eneste, vi opnåede, var, at min 

søn kunne udtale et begrænset 

antal ord. Men vi følte os begge 

isolerede. For at være ærlig, så 

var jeg lidt urolig for, at min søn 

ville blive drillet af andre børn, 

og jeg forsøgte at afsondre ham 

fra omverdenen. Som forælder til 

et handikappet barn følte jeg en 

enorm skyld over for min søn, 

og i lang tid var jeg alene i min 

elendighed.

Bridge of Hope 

Da jeg gik med i det forældrear-

bejde, Mission Øst havde dannet 

med Bridge of Hope, opdagede jeg, 

at jeg ikke er alene, og at der er 

Jeg har lært at drømme igen

A R M E N I E N

Af Angelina Khatjatrjan, 
mor til handikappet barn i 

Armenien

Foto: Mission Øst, 
Armenien

>

>

Børn med indlæringsvanskelig-
heder går nu i skole i Armenien.

6

Projekt for integreret 
fødevaresikkerhed.
Det østlige Khatlon, 
Tadsjikistan
Projektet går ud på at angribe 

de mange forskellige facetter af 

fattigdom. Målet for projektet er:

•  At øge landbrugsproduktionen

• At øge husstandes indkomst

• At øge adgang til rent vand og 

forbedre sanitetsforholdene

• At træne folk i hygiejne og 

håndtering af affald
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superstjerner eller martyrer; vi 

er blot mødre, som opdager vores 

styrker samtidig med, at vi prøver 

at være de 

bedst muli-

ge forældre. 

I forældre-

gruppen har 

vi deltaget 

i en række 

uddan-

nelsesforløb og workshops, vi har 

lært om vores rettigheder, og vi 

har mødtes med eksperter og be-

slutningstagere fra ministerier og 

andre institutioner med ansvar for 

handikapområdet. Mange af de an-

dre forældre er blevet eksperter i 

deres egne børn og har fundet nye 

måder, som de selv kan udvikle 

sig på, så de 

kan hjælpe 

andre foræl-

dre. Jeg har 

overvundet 

min isola-

tion og føler 

mig godt 

klædt på til at kunne kæmpe for, 

at mit barn og andre børn, som 

står over for udfordringer, får den 

bedst mulige fremtid.

mange andre forældre rundt om-

kring, hvis børn har tilsvarende 

eller alvorligere problemer. Jeg 

sendte min søn på en almindelig 

skole, jeg fandt mig selv igen og 

blev én af forældrelederne på hans 

skole og også medlem af forældre-

nes netværksgruppe.

Det er altid noget ganske særligt 

for os forældre til handikappede 

børn at mødes og snakke med 

andre forældre, som har lignende 

erfaringer. Vi bliver trøstet og 

opmuntret af andre forældre; vi 

græder sammen og griner sam-

men. Vi ser aldrig hinanden som 

Mission Østs team i Arme-
nien hjælper både børn 
med indlæringsvanskelig-
heder og deres forældre.

>

Mod uddannelse  
for alle
Mission Øst arbejder for, at børn 

med indlæringsvanskeligheder 

får lov til at gå i skole. Takket 

være Mission Øst er lærerne 

på 10 specialskoler begyndt at 

undervise børnene på en ny og 

professionel måde. Mission Østs 

samarbejdspartner i Armenien 

hjælper forældre til børn med 

indlæringsvanskeligheder, så 

de bliver i stand til at kæmpe for 

deres børns rettigheder. 
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Efter at have gennemført et uddan-

nelsesforløb organiseret af Mission 

Østs lokale partner Bridge of Hope 

for forældre med handikappede 

børn på ni projektskoler, blev jeg 

opfordret til at overveje at tage 

en videregående uddannelse. Jeg 

søgte ind på et universitet for at 

studere praktisk psykologi, og 

til næste år bliver jeg færdig som 

psykolog.

Hjælp til at hjælpe

I september 2005 deltog jeg med 

14 andre forældre til handikappe-

de børn i træning af undervisere, 

organiseret af Bridge of Hope og 

Mission Øst. Efter træningen følte 

vi, at vi havde fået viden og fær-

digheder til at kunne gå ud som 

undervisere, til at arbejde med 

andre forældre og hjælpeorgani-

sationer, og til at hjælpe dem med 

at starte nye grupper, der kunne 

indgå i et større netværk. Den 

viden, jeg fik, og de erfaringer, jeg 

har gjort som forældrerepræsen-

tant, vil hjælpe mig og de andre 

forældre til at støtte mange andre 

familier, således at de kan komme 

ud af deres isolation og lære at 

hjælpe deres børn.

Vi ser aldrig hinanden som superstjer-

ner eller martyrer; vi er blot mødre som 

opdager vores styrker samtidig med, at vi 

prøver at være de bedst mulige forældre.

 

Du er ikke alene

Som forældre ved vi fra os selv, 

at forældres stærkeste allierede 

er andre forældre, og vi priser 

os lykkelige for, at vi har været i 

stand til at dele vores erfaringer 

med andre. Som vi siger til de 

andre forældre med en helt særlig 

følelse af respekt: ”Velkommen 

til det vidunderlige fællesskab af 

forældre. Du er ikke alene.”

Lærerne på special-
skolerne er begyndt at 
undervise på en ny måde.
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begejstrede for idéen. De var bange 

for, at forbindelsen til byen ville 

være med til at nedbryde moralen i 

de små landsbyer, men mullaherne 

fik ikke lov at bestemme. Den fat-

tige befolkning havde brug for en 

vej, og det fik de.

Da vi er ved at være ved vejs ende, 

kommer et arbejdssjak frem fra 

skyerne. Selvom det er fredag, 

muslimernes helligdag, er der fuld 

gang i projektet. De vejarbejdere, 

vi møder, er ved at grave en grøft, 

så regnvandet kan løbe langs vejen 

– ikke på den. Nogle arbejdere 

hakker, andre graver, og et tredje 

hold kører jorden væk i trillebøre 

og tipper den ud over skrænten. 

Arbejderne kommer fra landsbyer-

ne langs vejen. Hver måned hyrer 

Mission Øst et antal arbejdere. 

Det største antal arbejdere, der 

har arbejdet på en gang er 800. I 

dag er der under 100. For 22 dages 

arbejde får de 3.100 afghani (red. 

250 kroner) i løn. En løn, der bety-

der, at de kan købe mad, medicin 

og tøj til deres familier. Det er 

landsbyernes ledere, der udpeger 

de fattigste mænd, så det bliver 

dem, der har mest brug for et job, 

der får det. 

Arbejderen Nemat Tulla

I en gruppe på tre arbejdere står 

en mand og puster ud. Han støtter 

sig til en langskaftet spade. Den 

43 kilometer lange vej er blevet 

gravet med håndkraft. Det er hårdt 

arbejde, så det er ikke underligt, 

at arbejderen har brug for en lille 

pause. Hans gummistøvler er 

tunge af mudder. Det lange grå 

skæg fortæller mig, at han ikke er 

en af de yngste i sjakket. Arbejde-

ren hedder Nemat Tulla. 

Af Rikke Dyrberg,  
journalist, Mission Øst

Foto: Mission Øst, 
København

Forestil dig, at du skulle ride på 

et æsel i 10 timer for at komme til 

lægen. Forestil dig, at du skulle gå 

i dobbelt så lang tid for at nå frem 

til det lokale marked. Sådan er 

virkeligheden for mange afghanere, 

der lever i isolerede bjerglands-

byer. Indtil for få måneder siden 

levede Nemat Tulla også langt væk 

fra alting, men så kom hjælpen. 

Jeg sidder på bagsædet af en rus-

sisk jeep. Igennem den regnvåde 

forrude kan jeg se et flag med et 

falmet Mission Øst logo stikke 

op fra kølerhjelmen. I bakspejlet 

kan jeg skimte Taloqan. Vi er på 

vej væk fra byen for at se den vej-

strækning, vores team har bygget 

fra byen til Chaal distriktet. Med 

mig i bilen har jeg landsleder An-

drew Moore og ingeniør Kaiwan. 

De få kilometer asfalt fra kontoret 

til Mission Østs grusvej er som 

det meste af det afghanske vejnet i 

håbløst dårlig stand. Vores chauf-

før forsøger at zigzagge uden om 

hullerne, men der er så mange, 

at min krop trods hans gode 

intentioner hopper op og ned. 

Da vi drejer ind på grusvejen, er 

jeg overbevist om, at mine indre 

organer har byttet plads. 

Skiftet fra asfalt til grus er en 

lettelse. Vejen er ikke perfekt, 

men den er plan. Efter kort tid 

begynder vi opstigningen til Chaal 

distriktet. Distriktet ligger i 1.600 

meters højde, og skyerne hænger 

lavt. Det varer ikke længe, før 

bilen bliver opslugt af en tyk hvid 

tåge. 

Fra æselsti til grusvej

Da Mission Øst begyndte at bygge 

vejen, var der kun en æselsti til og 

fra Taloqan. De muslimske præster 

i distriktet, mullaherne, var ikke 

Grusvej gør en forskel

Afghanistan 

Journalist hos Mission Øst Rikke 

Dyrberg var tidligere på året i 

Afghanistan, hvor hun besøgte den 

vej, Mission Øst teamet har bygget i 

det ellers uvejsomme bjergområde 

i Chaal distriktet.

Afghanistan

KANDAHAR

KABUL

MAZAR-I-SHARIF

KUNDUZ

PAKISTAN

USBEKISTAN TADSJIKISTAN

FAIZABAD

TALOQAN
BAHARAK

"Jeg er glad for mit job. Sommetider er det 

hårdt, men det hjælper både mig og min 

landsby. Jeg får penge til at sørge for min 

familie, og min landsby får en chance for 

at udvikle sig." 

Arbejderen Nemat Tulla

 

>

”Jeg er glad for mit job. Sommeti-

der er det hårdt, men det hjælper 

både mig og min landsby. Jeg får 

penge til at sørge for min familie, 

og min landsby får en chance for 

at udvikle sig,” siger han.

Før Nemat Tulla fik job hos 

Mission Øst, var han arbejdsløs 

i vinterhalvåret. Om sommeren 

tjente han penge ved at hjælpe 

sine naboer med at høste. Når han 

er uden job, har han kun råd til 

at give sin kone og sine fire børn 

brød og te. Med lønnen fra Mis-

sion Øst kan han købe både ris, 

mel og olie. 

”For en måned siden skreg mine 

unger og lavede en masse larm, 

fordi de var sultne. I dag er de 

meget gladere. De elsker deres skål 

med ris. Det er blevet noget sjovere 

at være far,” siger han og griner, 

Nemat Tulla arbejder med sine kolleger på vejen.Arbejderen Nemat Tulla.



A F G H A N I S T A N

så jeg kan se, at han mangler to 

tænder i overmunden.  

Hurtigere til lægen

Nemat Tulla er ikke kun glad på 

sine egne veje. Han er også glad på 

sin landsbys vegne.

”Før tog turen til hospitalet i Ta-

loqan 10 timer på æselryg. Der var 

mange, der døde på vejen. Nu kan 

man komme til lægen langt hurti-

gere”, siger Nemat Tulla. Og det er 

ikke kun lægen, som er kommet 

tættere på med den nye vej. Også 

muligheden for uddannelse og 

indkomst er kommet inden for 

rækkevidde, da man nu lettere kan 

komme i skole og på marked.

Åbning af Chaal vejen.

>
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Ingeniør Kaiwan ved 
den nybyggede vej.

I begyndelsen af september kunne 

befolkningen i Chaal-distriktet i det 

nordlige Afghanistan fejre åbnin-

gen af anden fase af den meget 

vigtige vej til provinshovedsta-

den Taloqan. Dermed er den 43 

kilometer lange vej færdigbygget. 

Åbningen blev fejret under stor 

festivitas, og både lokalbefolkningen, 

arbejderne og repræsentanter for de 

lokale myndigheder var mødt tal-

stærkt op for i fællesskab at glæde sig 

over den skelsættende begivenhed. 

At vejen er af stor betydning, kom 

blandt andet til udtryk ved, at den 

nyudnævnte provinsguvernør 

valgte at møde op sammen med 

flere andre højtstående personer 

fra de lokale myndigheder.

Ifølge Mission Østs projektchef 

Mags Bird er der da også stor 

tilfredshed med resultatet: ”Ce-

remonien afspejlede den varme 

afghanske gæstfrihed og det håb 

for fremtiden, som vejen har bragt 

med sig." 

Det er dog især borgerne ude i 

landdistriktet, der får glæde af 

vejen. For selvom der kun er 43 

km fra Chaal til Taloqan, var det 

før en rejse, som foregik til fods el-

ler på æsel og som tog en hel dag. 

Med den nye vej kan turen tilbage-

lægges på under en time. Dermed 

er det nu blevet meget lettere at 

komme ind til byen, hvor afgrøder 

og andre varer kan afsættes. Vejen 

gør det også muligt at komme til 

læge eller på sygehus, hvis uheldet 

er ude. 

”På grund af den lange og be-

sværlige rejse, var folk i mange 

tilfælde før afskåret fra lægehjælp 

i nødsituationer. Det er heldigvis 

fortid nu. Det betyder, at lands-

byer, som før var isolerede, nu har 

lettere adgang til markeder, skoler 

og sundhedsklinikker”, siger Mags 

Bird.

Ud over at vejen gør det muligt 

for lokalbefolkningen at foretage 

rejser, som før ville tage lang tid 

på æselryg gennem bjergene, så 

betyder den nye vej også, at han-

delspartnere, nødhjælpsorganisa-

tioner og andre har mulighed for 

at komme ud til udsatte befolk-

ningsgrupper. 

Omkring 4.400 mænd har arbejdet 

på at grave vejen gennem det 

bjergrige landskab - primært ved 

hjælp af meget simple redskaber. 

Som betaling for deres arbejde har 

de modtaget penge, så de kan købe 

mad nok til dem selv og deres 

Vejen til fremtiden

Lars Nejsig Larsen,
udsendt til Afghani-
stan for Mission Øst
Lars Nejsig Larsen er blevet 

udsendt til Afghanistan for Mission 

Øst. I landets fattigste provins, 

Badakhshan, skal han være med 

til at sørge for rent drikkevand, 

køkkenhaver og genopbygning af 

bl.a. skoler i tæt samarbejde med 

lokalbefolkningen. 

Lars Nejsig Larsen har en master-

grad i efterkrigsgenopbygning fra 

Universitetet i York og en bachelor-

grad i udviklingsstudier fra Ros-

kilde Universitetscenter. Han har 

tidligere arbejdet for UNDP (FNs 

udviklingsprogram) i Georgien.

familier i to måneder. Alligevel er 

Mags Bird imponeret over arbej-

dernes indsats: ”Lokalsamfundene 

har arbejdet meget entusiastisk 

med projektet, og det siger mig no-

get om, hvor nødvendig, de mener, 

vejen er.”

Vejen er bygget i samarbejde med 

Mission Østs Integral-partner 

Tearfund i Belgien og er finan-

sieret med støtte fra Det Belgiske 

Udenrigsministerium og EU.

Ministeriet for Vedligeholdelse af 

Veje og Ministeriet for Udvikling 

og Genopbygning af Landområder 

i Afghanistan vil nu i fællesskab 

med lokalsamfundene i Chaal 

overtage ansvaret for at vedlige-

holde vejen. 

”Fremtiden er virkelig i deres egne 

hænder”, slutter Mags Bird.
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Sådan støtter du Mission Øst
For hver krone, du giver til 

Mission Øst, går 86 øre til at 

hjælpe fattige mennesker. Du 

kan støtte Mission Østs hjæl-

pearbejde på flere måder. 

Brug netbank

Hvis du har netbank på din 

computer, er det eneste, du skal 

have ved hånden, disse numre. 

Vores registreringsnummer er 

31 70 og vores konto nummer 

er 31 73 08 90 07. 

Du kan også give en gave til 

Mission Øst på www.miseast.dk.

Brug BS

Tænk langsigtet og brug BS 

(betalingsservice). Ved at støtte 

Mission Øst med et fast beløb 

hver måned, hvert kvartal, 

hvert halve eller hele år gør du 

det lettere for os at planlægge 

vores hjælpearbejde fremover. 

BS er en billig og enkel løsning 

- både for dig og for Mission Øst

Brug girokort

Du kan også støtte Mission Øst 

ved at give en gave på girokortet 

på bagsiden af bladet. 

Arv og testamente

For mange mennesker er det 

rart at vide, at deres virke 

rækker længere end deres 

egen levetid. Derfor vælger de 

at testamentere en pengegave 

til et godt formål. En gave har 

fremtiden i sig, fordi den giver 

Mission Øst mulighed for at 

hjælpe mennesker i nød – i dag 

og i morgen. 

Danmark verdensmester i udviklingshjælp

Afghanistan:  
Vellykket nødhjælps- og 
genopbygningsbistand

Jordbrugsakademikerne har 

inviteret Kim Hartzner til at 

deltage i en konference i Lands-

tingssalen på Christiansborg 

onsdag den 14. december. 

Med temaet "Ram freden" øn-

sker jordbrugsakademikerne 

at fokusere på sammenhængen 

mellem de basale livsvilkår i 

ulandene og den grobund for 

global ustabilitet, som f.eks. 

fødevaremangel medfører.

Kim Hartzner vil med over-

skriften "Ingen varig fred uden 

nødhjælp og genopbygning" 

diskutere Mission Østs erfarin-

ger med nødhjælps- og udvik-

lingsarbejde og den betydning, 

dette har for sikkerheden og 

stabiliteten i Afghanistan. 

Kim Hartzner taler på 
Christiansborg

Foruden Kim Hartzner vil bl.a. 

tidligere EU-bistandskommis-

sær Poul Nielson og inter-

national chef i Folkekirkens 

Nødhjælp Christian Friis Bach 

holde et oplæg. Konferencen 

afsluttes med en paneldebat, 

hvor dagens oplægsholdere vil 

sidde i panel med bl.a. Margre-

the Vestager (R) og Troels Lund 

Poulsen (V).

Arrangementet er åbent for alle, 

og tilmelding kan ske på Jord-

brugsakademikernes hjemmesi-

de www.jordbrugsakademiker-

ne.dk senest 1. december. Pris: 

1050 kr. inkl. kaffe og frokost i 

Snapstinget.

70-års fødselsdag for 
medstifter af Mission Øst

1514

René Hartzner fyldte  

70 år den 29. oktober. 

I 27 år var René Hartzner 

beskæftiget med internatio-

nal handel inden for korn og 

foderstoffer. Da han i 1991 var i 

Skt. Petersborg, fik han kontakt 

med en kirke, der udførte 

socialt arbejde, men manglede 

medicin. Kort tid efter havde 

han fundet en sponsor, der do-

nerede diabetes-medicin for to 

mio. kr., som straks blev sendt 

til Rusland. Det blev startskud-

det til hjælpearbejdet i Mission 

Øst, og i en bil på vej hjem fra 

Skt. Petersborg besluttede René 

og hans søn, læge Kim Hartz-

ner, at stifte Mission Øst. Inden 

udgangen af 1992 havde Mis-

sion Østs engagement spredt sig 

til Ukraine, Polen, Rumænien, 

Albanien, Armenien og Filip-

pinerne.

I 2001 skiltes det kirkelige 

arbejde fra nødhjælpsarbejdet, 

og Aktiv Mission blev stif-

tet med René Hartzner som 

generalsekretær. Sønnen Kim 

Hartzner har været generalse-

kretær for hjælpeorganisationen 

Mission Øst siden 1999.

Nødhjælps- og genopbyg-

ningsindsatsen i Afghanistan 

efter Taliban-styrets fald i 

oktober 2001 har været en 

succes. Det er konklusionen 

på en grundig evaluering, 

som det norske Chr. Michel-

sen Institut har foretaget. 

Evalueringen ser på den sam-

lede indsats fra Storbritanien, 

Holland, Sverige, Irland og 

Danmark – lande der i fælles-

skab har leveret ca. en fjerde-

del af den samlede indsats i 

Afghanistan på 20 mia. kr. 

Som nogle af de væsentlig-

ste resultater peger evalu-

eringsrapporten på, at der er 

blevet indført demokrati, at 

sikkerheden og stabiliteten 

er forbedret, og at lokale, pri-

vate hære er blevet stækket. 

Danmark har ydet 750 mio. 

kr. frem til midten af 2004, 

og disse penge er bl.a. blevet 

brugt til at genhuse flygtninge 

og internt fordrevne. 

Træerne vokser dog ikke ind i 

himlen. Evalueringsrapporten 

peger også på, at der er stadig 

er væsentlige sikkerhedspro-

blemer, at landbruget har lidt 

under tørke, og at produk-

tionen af opiumsvalmuer er 

steget. 

Hele rapporten kan læses på 

hjemmesiden for Udenrigsmi-

nisteriets evalueringsafdeling, 

www.evaluering.dk

Det amerikanske forsknings-

institut Center for Global De-

velopment har sammenlignet 

samtlige OECD-lande, og er 

nået frem til den konklusion, 

at Danmark er verdensmester, 

når det handler om at hjælpe 

mennesker i nød.

Ifølge sammenligningen er 

Danmark med 0,92 pct. af 

BNI, det land i verden, der 

procentvis giver næstmest 

i ulandsstøtte (Norge giver 

mest). Når Danmark alligevel 

kåres som vinderen, er det 

fordi, analysen også ser på, 

hvor godt pengene bruges. 

Og her peger instituttet bl.a. 

på, at Danmark er bedst til 

at målrette bistanden til de 

allerfattigste. Samtidig bliver 

støtten givet til demokratiske 

og relativt ukorrupte lande. 

Vi er dog ikke verdensme-

stre på alle punkter. Et af de 

steder, hvor vi falder tydeligst 

igennem, er, når det kommer 

til private bidrag. Når det 

gælder private bidrag til ud-

viklingshjælp ligger Danmark 

nemlig på en beskeden 16. 

plads.

Se hele rapporten på   

www.cgdev.org/
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Hjælp Nepals børn!

Nepals børn lider under 

konflikten mellem oprørere og 

regeringsstyrker. Mange børn 

lever på gaden, uden at nogen 

tager sig af dem. Mission Øst 

hjælper fattige og forældreløse 

børn med skolegang og et hjem. 

Vi vil gerne række ud til endnu 

flere af de allerfattigste i Nepal, 

men vi behøver din hjælp!

Mission Øst sendte julemær-

ker ud til dig i oktober. Brug 

julemærkerne og giv en gave på 

girokortet til Nepals børn. Så 

er du med til give Nepals børn 

fremtid og håb.

De har hårdt brug for din 

hjælp! 

BS-tilmeldingsblanket
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Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup
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Beløb
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