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Vand redder liv

Vand holder børn i skole

Kvinde på job i Afghanistan
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Mission Øst 

er en dansk international hjælpeorganisa-

tion, der yder akut nødhjælp og langsigtet 

udviklingshjælp i Østeuropa og Asien. Vi 

baserer arbejdet på kristne værdier og hjæl-

per mennesker 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. Mis-

sion Øst modtager økonomisk støtte fra Det 

Danske Udenrigsministerium, EU og FN. 

Verified Compliant with the People In Aid Code.

Hovedkontoret i Hellerup, Danmark

Generalsekretær læge Kim Hartzner

Journalist Rikke Dyrberg

Chefsekretær Henrik Gunnertoft

Bogholder Stine Øhrstrøm

Projektkontoret i Bruxelles, Belgien

Projektchef Mags Bird

Økonomichef Peter Drummond Smith

Projektsupporter Richard Peppiette

Landeansvarlige:

Graeme Glover (Afghanistan og Irak)

John Karren (Tadsjikistan)

Alex Ramos Peña (Armenien, Nepal og 

Rumænien)

Bestyrelsen

Formand: PhD-stipendiat Thomas Ploug 

Næstformand: Manager Kenneth Whitelaw-

Jones 

Konsulent Robert Kelley 

Lærer Turi Nørholm 

Læge Peter Bernhard 

Redaktionen

Kim Hartzner (ansvarshavende)

Rikke Dyrberg

Lars Munch Svendsen

Grafisk design

www.munchogmunch.dk

ISSN 0908-2042

Forsidefoto:  
I Afghanistan er der et desperat 
behov for rent vand. Mission Øst 
imødekommer dette behov 
ved at bygge brønde, som 
denne i landsbyen Chinzai.

13

Indhold

Mission Øst · Postboks 149 · Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup · Tlf. 39 61 20 48 · Fax 39 61 20 94 · Giro 773 1566 · CVR 1472 3692 · miseast@miseast.org  · www.miseast.org

Tid til handling 
Leder af Mission Østs generalsekretær, læge Kim Hartzner

Vand er liv
På verdensplan mangler 1,1 milliard mennesker rent drikkevand og  

2,4 milliarder mennesker har ikke adgang til ordentlige toiletforhold, 

hvor der ikke er unødig risiko for smitte med farlige sygdomme. To 

eksperter fortæller om betydningen af vand og sanitet i den tredje 

verden.

Rent vand holder børnene i skole

Nogle steder kan en enkelt vandhane betyde en verden til forskel. 

I Porvor i Tadsjikistans bjerge fik indbyggerne rent vand – og uventede 

resultater.

På job i verdens sjette fattigste land
”Det er utroligt tilfredsstillende for mig at se, hvor stor en forskel en 

hjælpeorganisation som vores kan gøre for få midler,” siger Ulla  

Mogensen, der er ingeniør og arbejder for Mission Øst i Afghanistan.

Kandis vand er blevet rent
Indtil august sidste år, havde indbyggerne i Kandi i det nordlige Irak 

kun mulighed for at få vand fra floden. Vandet kunne ikke drikkes uden 

at blive kogt først. Nogle gange fik de allergiske reaktioner ved blot at 

have været i kontakt med vandet. Det gjorde Mission Øst noget ved.
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Det skorter ikke på opfordringer, 

når det gælder én af de største 

udfordringer i vores tid, nemlig 

at nedbringe antallet af men-

nesker, der hver dag frister en 

tilværelse uden rent drikkevand: 

-  FN har en erklæret målsætning 

om, at nedbringe antallet af men-

nesker uden rent drikkevand til 

det halve inden 2015.

-  Verdens største rockstjerne, Bono 

fra den irske gruppe U2, kæmper 

utrætteligt for at skaffe rent drik-

kevand i Afrika.

1,1 milliard mennesker lever med 

en konstant og overhængende 

risiko for at bukke under for en af 

de mange følgesygdomme, som fx 

tyfus og dysenteri. Perspektiverne 

er dystre, hvis målene ikke nås:

-  Dødelige sygdomme vil fortsætte 

med at hærge jordens fattigste 

mennesker.

-  Miljøet vil fortsætte med at blive 

nedbrudt.

-  De 1,2 milliarder mennesker, der 

hver dag må gå sultne i seng, risi-

kerer fortsat nød og elendighed.

-  Politisk usikkerhed og manglen-

de stabilitet på grund af fattig-

dom, vil fortsat være en realitet.

Der er brug for konkret hjælp og 

simple teknologier til at skaffe rent 

vand og basale sanitære forhold. 

Der er brug for bedre kunstvan-

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær,  
Mission Øst

ding samt nye brønde og latriner, 

der kan vedligeholdes af de lokale. 

Der er brug for at sætte de mil-

lioner af kvinder og børn i frihed, 

som hver dag bruger timer på at 

hente vand – tid, der kunne være 

brugt bedre på at få en uddannelse 

eller skabe et bedre liv.

På disse områder gør Mission Øst 

en helt konkret indsats i nogle 

af verdens brændpunkter. I dette 

blad kan du læse om: 

-  Tadsjikistan, hvor Mission Øst 

løser problemer i landsbyer som 

Porvor, hvor urent vand, dårligt 

helbred og fattigdom er uløseligt 

forbundne.

-  Afghanistan, hvor hvert fjerde 

barn aldrig når at blive fem år, 

fordi manglen på mad, medicin 

og rent vand er enorm.

Tid til handling

L E D E R

Hver dag bruger kvinder 
og børn mere end 200 

millioner timer på at hente 
vand fra afsidesliggende 

og ofte forurenede kilder.

Der er brug for konkret hjælp og simple teknologier til 

at skaffe rent vand og basale sanitære forhold.

 

 

-  Irak, hvor indbyggerne i Kandi 

har fået bedre helbred, og kvin-

derne ikke længere skal ned til 

floden og tilbage igen for at hente 

vand.

Der er brug for handling: vi må 

hjælpe verdens fattige, ved at gøre 

brug af vores viden, ressourcer og 

teknologi, og give dem en livline 

til overlevelse og bæredygtig ud-

vikling i det 21. århundrede. Det 

er nærliggende at erindre Jesu ord 

i Matthæus 10:42: ”Og den, der 

giver en af disse små blot et bæger 

koldt vand at drikke, fordi det er 

en discipel, sandelig siger jeg jer: 

Han skal ikke gå glip af sin løn”. 
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I Danmark er vi vant til at åbne for 

vandhanen og se vand strømme 

ud, der er rent nok til at drikke og 

som vi også bruger til madlavning, 

personlig hygiejne, rengøring og 

til at skylle ud i toilettet. Vi gør os 

sjældent tanker om, hvor vigtigt 

vand er for vores overlevelse.

På verdensplan mangler 1,1 milli-

ard mennesker rent drikkevand og 

2,4 milliarder mennesker har ikke 

adgang til ordentlige toiletforhold, 

hvor der ikke er unødig risiko 

for smitte med farlige sygdomme. 

Vandprojekter står derfor meget 

højt på listen, når hjælpeorganisa-

tionerne træder til.    

Ikke bare vand, men masser  
af vand

”Ten buckets a day keeps diarrhea 

away” er Peter Kjær Jensens motto 

når det gælder vandprojekter i 

ulande. Han er miljøingeniør og 

adjunkt ved Afdeling for Interna-

tional Sundhed på Københavns 

Universitet. Siden sin studietid 

har Peter Kjær Jensen arbejdet 

med udviklingsprojekter og har 

været udsendt til Afrika og Asien. 

Et af de projekter han har været 

involveret i viste, at det først og 

fremmest er vigtigt at sørge for at 

der er nok vand.

”I Pakistan var jeg med til at lave 

en undersøgelse, der viste at der 

ikke var forskel på om folk drak 

rent eller forurenet vand, hvis ikke 

de havde vand nok til at opfylde 

alle deres hygiejniske behov. Vi 

snakker altså ikke 20 liter om 

dagen, men mellem 50 og 100 liter 

pr. person om dagen. Når der ikke 

er vand nok, er det jo børnene det 

går ud over.”

”Al forskning peger også på at det 

er kvantiteten i højere grad end 

kvaliteten der er vigtig, når det 

drejer sig om vandprojekter. Det er 

netop her, det ofte går galt”, fortæl-

ler Peter. ”Nogle af NGOerne gør 

det simpelthen for godt. Når man 

har tre løsningsmuligheder, tager 

man den bedste, bare for at være 

sikker. Men problemet er at de 

vandrensningsanlæg, der renser 

allerbedst også er de dyreste, dem 

der bruger mest energi og leverer 

mindst vand.”

”Det handler om at gøre tingene på 

den smarteste måde og her gælder 

det, at den mest fancy teknologi 

temmelig sikkert også er den dår-

ligste,” siger han og giver et godt 

råd: ”Gør det så lavteknologisk 

som muligt – tingene skal kunne 

repareres med et stykke ståltråd og 

en bananskræl.”

Vandkultur og tarmkultur 

Ulla Mogensen, der er Mission 

Østs vandingeniør i Afghanistan, 

mener det største problem er, at 

folk ikke er klar over at der kan 

Vand er liv 

Af Lars Munch Svendsen, 
Mission Øst

Foto: Rikke Dyrberg,  
Mission Øst

Fakta om vand

97,5% af alt vand på jorden er salt. 

 

Af de resterende 2,5% er cirka 

70% indefrosset i det permanente 

isdække på polerne. 

 

De øvrige 30% findes hovedsageligt 

som fugtighed i jorden eller det 

ligger i underjordiske vandreser-

voirer. 

Mindre end 1% af ferskvandet i 

verden er umiddelbart tilgængeligt 

til brug for mennesker. Det findes i 

søer, floder, reservoirer og i under-

jordiske ressourcer, der ikke ligger 

dybere end at det kan betale sig at 

tappe dem.

Hver dag bruger kvinder og børn 

mere end 200 millioner timer på at 

hente vand fra afsidesliggende og 

ofte forurenede kilder.

Hver gang der investeres 1$ i et 

barn, herunder til at forbedre 

adgangen til rent vand og gode sa-

nitære forhold, spares der på lang 

sigt 7$ i offentlige ydelser.

Kilder: WHO og UNICEF
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være en sammenhæng mellem 

sygdomme og drikkevand.

”Især ude på landet ser vi, at folk 

enten ikke har den nødvendige vi-

den til at få rent vand, eller de har 

simpelthen ikke råd. Det værste 

er næsten når de ikke ved, hvad 

det er der gør vandet beskidt og at 

man bliver syg af beskidt vand. Så 

fortsætter tingene som de er.”

Mangel på rent vand skyldes tit, at 

man ikke har toiletter. Derfor sker 

der en sammenblanding af det 

vand, der skal lede fækalier væk 

og det, som skal bruges i hushold-

ning. Det forurenede vand er skyld 

i hudsygdomme og alle mulige 

diarré sygdomme.

”Drikkevandet er jo det mest 

åbenlyse og det der er mindst 

tabubelagt – alle vil gerne have en 

vandhane. Men når vi snakker toilet-

ter, så bliver det svært, fordi det er 

forbundet med kulturen,” fortæller 

Peter Kjær Jensen. ”Der er stor for-

skel på at lave lokummer i Afghani-

stan og alle mulige andre steder.”

Det kan Ulla Mogensen skrive 

under på. Hun har arbejdet med 

vandprojekter i Mikronesien, 

Rwanda og Vietnam, men i Afgha-

nistan oplever hun at særlige kul-

turelle forhold gør sig gældende.

”Afghanske kvinder kan simpelt-

hen ikke bruge et offentligt toilet 

og derfor er man nødt til at have 

en latrin pr. familie. Selv om vi 

kan få dem til at forstå det hygi-

ejnemæssigt korrekte i at gå på 

latrin, så forhinder kulturen dem i 

at bruge et offentligt latrin.”

Følger af mangel på vand

”Der er utroligt mange her, der 

har diarré og det er især børnene, 

der rammes. Det skyldes helt klart 

mangel på rent vand”, fortæller Ulla 

Mogensen. ”Der er også stor døde-

lighed i forbindelse med barneføds-

ler og jeg har en klar formodning 

om, at det skyldes dårlig hygiejne.”

Der er en tydelig forbindelse fra 

mangelen på rent vand, til den ud-

bredte fattigdom i det nordøstlige 

Afghanistan. ”Folk bliver fastlåst i 

fattigdommen, fordi de aldrig rig-

tig har overskud på grund af den 

konstante diarré”, siger Ulla og 

tilføjer: ”Det har jo indflydelse på 

alt, hvis man hele tiden går rundt 

og er lidt småsyg.”

Peter Kjær Jensen ser også 

vidtrækkende konsekvenser af 

mangelen på rent vand blandt 

verdens fattige: ”Når et barn bliver 

sygt af mangel på rent vand, får 

det alvorlige følger. Ofte må den 

ene af forældrene tage sig af barnet 

og kan ikke arbejde. Det kan blive 

nødvendigt at komme til et syge-

hus, der måske ligger langt væk og 

transporten koster tid og penge. 

”Der er utroligt mange her, der har 
diarré og det er især børnene, der 
rammes. Det skyldes helt klart mangel 
på rent vand”, fortæller Ulla Mo-
gensen. Det behøver denne lille fyr 
ikke at bekymre sig om længere.>
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Børnene bliver afkræftede 

og underernærede og lærer 

ikke nok i skolen. Mangel 

på rent vand er roden til 

alt ondt.”

Stik en finger i jorden

Peter Kjær Jensen har 

set mange gode projekter på sine 

rejser, men han har selvfølgelig 

også set mindre heldige ting. Han 

fortæller en historie, der under-

streger betydningen af, at under-

søge de lokale forhold inden man 

gennemfører sine projekter.

”I Afrika så jeg et projekt, hvor 

man havde lagt vand i rør til en 

landsby længere nede. Man havde 

bare ikke tænkt på, at her kom 

masaierne forbi med deres køer 

to gange om året. Da de kom, 

hakkede de rørene i stykker så 

deres køer kunne få vand. Det var 

et projekt der havde kostet mange 

millioner, men det holdt kun et 

halvt år.”

”Den måde, man bedst kan hjælpe 

er ved at være lidt ydmyg i tilgan-

gen til projekterne. Man må først 

stikke fingeren i jorden, når man 

kommer til et nyt sted,” er Peter 

Kjær Jensens råd til de organisa-

tioner, der arbejder med vandpro-

jekter.

For Mission Øst er det netop vig-

tigt, at projekterne ikke blot bliver 

leveret, men at de lokale er med til 

at påvirke hele processen.

”Når Mission Øst sætter gang i et 

vandprojekt, så foregår det i tæt 

samarbejde med de lokale. Når 

vi har besluttet at gennemføre et 

projekt, så laver vi en aftale med 

landsbyens ældreråd,” fortæller 

Ulla. ”De skal også være med til 

at lave vandforsyningssystemet og 

deltage aktivt i processen. De er 

med til at bestemme hvor mange 

vandhaner der skal stilles op og 

hvor de skal stå. Siden stiller de fx 

nogle mænd til rådighed i et vist 

antal timer eller æsler, der skal 

transportere cement op i bjer-

gene.”

Når et vandprojekt står færdigt og 

indbyggerne i landsbyen venter 

spændt, er der kun det bedste 

tilbage for Ulla Mogensen: ”Den 

dag, man første gang tænder for 

vandet, det er den største oplevelse 

af dem alle.” 

T E M A :  V A N D

For disse tadsjikiske børn 
er vand også blevet noget 
man kan lege med.

>

”Den dag, man første gang tænder for 

vandet, det er den største oplevelse af 

dem alle.” 

Ulla Mogensen, ingeniør, Mission Øst.
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Der er hverken noget storslået el-

ler dramatisk ved en vandhane. 

Men i en landsby som Porvor, har 

den forandret livet dramatisk 

– og på uventede måder.

I Tadsjikistans bjerge, 2.400 meter 

over havets overflade, ligger lands-

byen Porvor, hvor Mission Øst har 

arbejdet gennem de sidste tre år. 

Den er hjemby for 750 mennesker 

fordelt på 85 familier. Her varer 

vinteren fem eller seks måneder. 

Det begrænser mulighederne for 

at komme til og fra byen og det 

forkorter vækstsæsonen. Allerede i 

sovjet-tiden var dette område isole-

ret og overset af regeringen. Siden 

Tadsjikistan er blevet selvstændigt, 

er området gledet længere ind i dyb 

fattigdom.

 

Det største behov i Porvor har 

været at få rent vand. Det løste 

Mission Øst ved at installere 

vandhaner i byens centrum. Lalmo 

Kholmadova, der er kendt i lands-

byen som tante Lalmo, beskriver 

livet i landsbyen, før de fik adgang 

til rent vand: ”Vi hentede vand 

fra dræningskanaler der ligger 1-2 

km væk, så det kunne tage op til 

to timer at hente to spande vand,” 

fortæller hun. ”Det var især hårdt 

for mødrene. Hver familie har 

mindst fem børn og de har behov 

for vand til madlavning og vask. 

Nogle gange var jeg nødt til at lade 

mit spædbarn være alene hjemme, 

når jeg skulle hente vand.”

Vand fra åbne kanaler er ofte urent 

og derfor spreder infektionssyg-

domme som tyfus og diarré sig 

hurtigt. Tante Lalmo fortæller: 

”Distriktshospitalet ligger 30 km 

væk. Der er ingen der har bil, så det 

er vanskeligt at bringe syge menne-

sker til behandling på hospitalet.”

Rent vand og hygiejneuddannelse

Porvor er en af 23 landsbyer i et pro-

jekt, støttet af EUs Samarbejdskontor 

Europe Aid, som Mission Øst  

Rent vand holder børnene i skole 

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

Tekst og foto:  
Zainab Kurbonova og 

Ilhom Dusanov, Mission 
Øst, Tadsjikistan.

>

12-årige Dilrabo skulle egentlig 
være på et højere klassetrin, men 
hun mistede et år i skolen, fordi 
hun brugte det meste af dagen 
på at hente vand til familien. 
Nu er vandet kommet tæt på.
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Maisara Sakulova, der er mor 

til 13-årige Ramazon, beskriver 

situationen: ”Jeg har fem børn og 

Ramazon er den ældste. Han har 

hjulpet mig meget med de yngste 

børn. Det var altid ham der hentede 

vand til mig. Men han var nødt til 

at bruge hele dagen på det, fordi 

vi skulle bruge mere end 100 liter 

vand om dagen. Derfor kunne han 

ikke komme i skole.”

Hun fortsætter: ”Nu har vi fået van-

det tæt på og det tager ikke så lang 

tid at hente. I år har Ramazon kun-

net deltage i al undervisningen på 

skolen og nu kan han læse en bog.”

En af Ramazons klassekammerater 

er 12-årige Dilrabo. Hun skulle 

egentlig gå på et højere klassetrin, 

men mistede et år fordi hun også 

skulle hente vand til sin familie på 

ti personer. Mens hun fylder sine 

spande ved landsbyens vandhane, 

fortæller hun om sine pligter før 

der blev installeret vand. ”Det tog 

mig hele dagen at hente vand nok,” 

siger hun. ”Om vinteren var det 

koldt og der lå sne og mudder på 

vejen. Nogle gange gled jeg. Min 

mor siger jeg blev syg, fordi jeg var 

ude i regnen.” Nu kan hun igen gå i 

landsbyskolen.

I skolen lærer begge børnene om 

hygiejne og betydningen af at have 

rent vand. På den måde forstærkes 

fordelene ved, at have rent vand fra 

landsbyens vandhane.

Bæredygtige løsninger

I landsbyer som Porvor er pro-

blemer som urent vand, dårligt 

helbred og fattigdom uløseligt 

forbundne. Hvis du er syg, kan du 

ikke gå i skole. Hvis du har urent 

vand, bliver du ofte syg. Hvis du 

ikke lærer at ændre dine vaner, vil 

nødsituationerne gentage sig. At 

angribe alle problemerne samti-

digt giver bæredygtige løsninger, 

der kan hæve levestandarden.

Som oplevelserne i Porvor viser, 

kan der opstå uventede resultater. 

I dette tilfælde fik en vandhane 

børnene til at gå i skole.

Mission Øst forpligter sig på disse 

langsigtede projekter. At instal-

lere en vandhane og lære børn og 

forældre om hygiejne – disse små 

forbedringer, gentaget mange små 

steder, bliver i sidste ende til store 

og varige forandringer i menneskers 

praksis og viden.

Langsigtede projekter som dette 

tager ikke blot fat på flere pro-

blemer samtidigt – de giver også 

mennesker et større perspektiv på 

livet. Ramazon vil være læge, fordi 

han har lært om forebyggelse af 

sygdomme i skolen. Tante Lalmo 

ser på sit barnebarn, der vasker 

hænder efter at have været ude og 

lege, og siger ”Det var der ingen 

der gjorde før. Nu vil hun vokse 

op og blive sund.”

gennemfører. Hensigten med 

projektet er, at tage fat på flere 

årsager til fattigdom samtidigt. 

Landsbyerne i projektet samarbej-

der med Mission Øst om at skaffe 

rent vand, men får også informa-

tion om, hvordan rent vand og 

gode hygiejnevaner kan forebygge 

sygdomme. I skolen bliver børnene 

oplært i god hygiejne, blandt 

andet at de skal vaske hænder før 

måltiderne og holde landbrugsdy-

rene væk fra menneskers drik-

kevand. Mission Øst har oplært 

medarbejdere, der skal undervise 

forældrene, så de lærer det samme 

som børnene. Arbejdet har båret 

frugt: De lokale sundhedsklinik-

ker melder om et dramatisk fald 

i vandbårne sygdomme, siden 

undervisningen begyndte.

Uventet stigning i skolegangen

En uventet følge af at landsbyen 

har fået rent vand, er at flere børn 

kommer oftere i skole.

”Før tog det mig hele 
dagen at hente vand 
nok,” siger Dilrabo. 
”Om vinteren var det 
koldt og der lå sne og 
mudder på vejen. Nogle 
gange gled jeg. Min mor 
siger jeg blev syg, fordi 
jeg var ude i regnen.”

>



9

Tante Lalmo’s bar-
nebarn Nigora har 

lært at vaske sine 
hænder når hun har 

været ude at lege.

Siden 2004 har Mission Øst støt-

tet dannelsen af 23 lokalsam-

funds organisationer (LSOer), 

der skal varetage interesserne 

for lokalsamfundene i 23 lands-

byer i det sydlige Tadsjikistan.

Typisk har en LSO et organisati-

onsudvalg på fire personer. Om-

kring 45% af LSO-medlemmerne 

er kvinder.

Mindst 80% af landsbyens hus-

holdninger skal forpligte sig til at 

betale månedlige bidrag til lokal-

samfunds organisationen. Beløbet 

varierer fra 40 øre til 1 krone, 

afhængigt af hvad hver enkelt 

husholdning har råd til.

På baggrund af de lokale behov, 

beslutter LSOen hvilke projekter 

i landsbyen, der skal have støtte. 

Oftest drejer det sig om vandpro-

jekter, hygiejneuddannelse, bedre 

landbrugsteknikker eller støtte til 

at starte små virksomheder.

Eksempel: Oltovul 

Landsbyen Oltovul har ca. 2.413 

indbyggere fordelt på 300 hus-

holdninger.

LSO udvalg tager sig af vandforsy-

ning og lån til små virksomheder i 

landsbyen, hvoraf mange drives af 

kvinder. Formanden for LSOen er 

en kvinde.

Siden oktober 2004 er der udskif-

tet 180 m ødelagt vandledning og 

repareret 20 vandhaner i lands-

byen. 90 personer i 18 selvhjælps-

grupper har modtaget lån til at 

starte virksomheder indenfor bl.a. 

markedshandel, køb og salg af 

husdyr samt reparation af lastbiler 

og maskiner.

LSOen har haft en indtægt på 

omkring 2.000 somoni (ca. 4.000 

kr) på medlemsbidrag og låne-

virksomhed siden oktober sidste 

år. Pengene skal bruges til nye 

forretningslån, reparation af vand 

og elektricitet i byen samt hjælp til 

medicinkøb.

 

Gennem LSOen har indbyggerne 

fået undervisning i at drive virk-

somhed, i hygiejne og i forbedrede 

landbrugsteknikker.

Mission Øst organiserer 
lokalsamfund i Tadsjikistan
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Af Rikke Dyrberg,  
journalist, Mission Øst

Foto: Rikke Dyrberg

I mere end 10 år har Ulla Mogen-

sen haft den tredje verden som 

sin foretrukne arbejdsplads. I dag 

arbejder den danske ingeniør i 

Afghanistan for Mission Øst. Hendes 

job er at skaffe rent drikkevand 

til landsbyer, der stadig lider 

efter en endeløs række af krige. 

Udsigten er uforskammet smuk. 

Ulla Mogensen og jeg står ved et 

vandreservoir 500 meter over den 

afghanske landsby Wakhul. Når 

jeg læner nakken tilbage, kan jeg 

se bjergets sneklædte top. Alt, 

hvad der kan kravle og gå, er fulgt 

efter os op til reservoiret. Seks 

mænd sidder på hug på toppen 

af betonbeholderen. De andre 

mænd og børn står i en tætpakket 

rundkreds rundt om os. En lille 

dreng med snotnæse, grøn sut og 

afghanerpels kigger skræmt på os 

fra sin fars arm. Han har sikkert 

aldrig set to vinterblege danskere 

før.  

Rent vand redder liv

Sidste sommer byggede Mission 

Øst i samarbejde med beboerne i 

Wakhul et vandforsyningssystem. 

Ulla Mogensen er vendt tilbage til 

landsbyen for at analysere, hvad 

det rene drikkevand har betydet 

for de 350 beboere.   

”Hvor lang tid tog det at bygge 

hele systemet?”, spørger Ulla 

Mogensen og kigger på sin lokale 

ingeniør. Mens hun lytter til tol-

kens svar, retter Ulla Mogensen på 

sit slør, så hendes røde hårtotter 

ikke kan ses. ”Det tog en måned 

fra det første spadestik til den 

sidste vandhane. Gravearbejdet 

tog ikke så lang tid, fordi jorden 

var blød. Det var jo sommer”, siger 

tolken på sit bedste skoleengelsk. 

Ingeniøren, Sahib Nasar, kigger 

stolt på sin danske chef, der sender 

ham et stort anerkendende smil.

Mission Østs ingeniører og mæn-

dene i landsbyen har lagt 850 me-

ter vandrør, bygget fire vandhaner 

og et reservoir, der kan rumme 1,6 

kubikmeter vand. Landsbyens le-

der tager en orange dingenot op af 

lommen. Det er lukkemekanismen 

til reservoirets vandhane. I hans 

lomme er den uden for børnenes 

På job i verdens sjette 
fattigste land

Afghanistan

Vand og sanitet 

Sygdomme relateret til vand og 

sanitære forhold, er skyld i 54% af 

dødsfaldene blandt børn under 

fem år.

Kun 19% af befolkningen har stabil 

adgang til forbedrede drikke-

vandsressourcer (indlagt vand, 

offentlig vandhane, beskyttet 

brønd, regnvandsopsamling eller 

lignende).

Viden om overførsel af smitte er 

meget lav – i en undersøgelse fore-

taget af Mission Øst, svarede kun 

1% at de vaskede hænder før de 

lavede mad.

I den samme undersøgelse sva-

rede 35% at de vaskede hænder 

efter at have været på toilet, men 

kun med vand. Ingen brugte sæbe 

eller et andet desinfektionsmiddel.

Den forventede levealder i Afgha-

nistan er 43 år – en af de laveste i 

verden.

Kilder: UNICEF og WHO 2004 samt 

Mission Østs egen undersøgelse.

Afghanistan

KANDAHAR

KABUL

MAZAR-I-SHARIF

KUNDUZ

PAKISTAN

USBEKISTAN TADSJIKISTAN

FAIZABAD

TALOQAN
BAHARAK

At åbne en vandhane 
første gang i en landsby, 
der ikke tidligere har haft 
indlagt vand, er noget af 
det største Ulla Mogen-
sen kan være med til.
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rækkevidde. Han sætter den på, 

drejer på hanen og klart kildevand 

strømmer ud af reservoiret, mens 

beboerne jubler. Det er sådanne 

oplevelser, der får Ulla Mogensen 

til at holde af livet som hjælpear-

bejder.  

”Det er utroligt tilfredsstillende 

for mig at se, hvor stor en for-

skel en hjælpeorganisation som 

vores kan gøre for få midler i en 

landsby som Wakhul. Rent vand 

redder ikke bare liv, det gør også 

beboerne i stand til at udvikle sig. 

Vandet giver dem energi til at gå 

på arbejde og i skole”, fortæller 

Ulla Mogensen. Hun holder en 

kort tænkepause og fortsætter: 

”At se vores lokale medarbejdere 

udvikle sig er mindst lige så til-

fredsstillende. Under Taleban var 

det jo nærmest forbudt at tænke 

selv, men for hver dag, der går, 

bliver mine afghanske kolleger 

både mere selvsikre og kreative”, 

fortæller hun.  

Fredeligt, men fattigt

Den danske ingeniør har arbejdet i 

det nordøstlige Afghanistan siden 

marts. Før det koordinerede hun 

vand- og sanitetsprojekter i Ingu-

setien og Tjetjenien. For mindre 

end et år siden blev fem hjælpear-

bejdere fra Læger Uden Grænser 

dræbt i et baghold i det nordvest-

lige Afghanistan. I dag – tre år 

efter det frygtede Taleban-styres 

fald – er freden i det krigshærgede 

land stadigvæk skrøbelig, men det 

generer ikke Ulla Mogensen: 

”I Afghanistan er hvide ikke et 

mål for terrorisme, som de er 

det i Irak. Når 

hjælpearbejdere 

mister livet er 

det typisk, fordi 

de bliver ofre 

for kriminalitet. 

Risikoen for at 

dø her er selvføl-

gelig højere end 

hjemme i mit 

sommerhus i Drøsselbjerg, men 

jeg føler mig tryg. Hvis jeg skulle 

have rendt rundt med skudsikker 

vest og gemt mig bag sandsække, 

ville jeg have sagt nej tak. Det har 

jeg simpelthen mit liv for kært til.” 

Badakshan provinsen, som Ulla 

Mogensen arbejder i, er en af 

Afghanistans fredeligste, men det 

er også en af de fattigste. Afghani-

stan er verdens sjette fattigste land 

– kun overhalet af fem afrikanske 

lande – og fattigdommen har kata-

strofale konsekvenser. Hvert fjerde 

afghanske barn når aldrig at blive 

fem år, fordi manglen på mad, 

medicin og rent vand er enorm. 

Som hjælpearbejder bliver Ulla 

Mogensen konfronteret med den 

ekstreme fattigdom hver eneste 

dag, og det har med tiden gjort 

hende ret hårdhudet:

”Når jeg kommer ud i landsby-

erne, har lederne tit skrevet en 

lang liste til mig. På listen står 

Ulla Mogensen er 
ingeniør og arbejder for 
Mission Øst i Afghani-
stan, hvor hun bygger 
vandforsyningssystemer 
til fattige landsbyer.

”Under Taleban var det jo nærmest for-

budt at tænke selv, men for hver dag, der 

går, bliver mine afghanske kolleger både 

mere selvsikre og kreative”

Ulla Mogensen, ingeniør, Mission Øst. 

 

>
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at vænne sig til, er det afghanske 

samfunds ultrakonservative kvin-

desyn. I dagens Afghanistan kan 

en kvinde ikke gå på gaden uden 

en burka og en mandlig eskorte. 

”Jeg bliver så harm, når en af-

ghansk mand siger: ”Jeg har sagt 

til min kone, at hun bare kan 

tage sin burka af”. Det kan hun jo 

ikke. Hvis en kvinde trodser de 

uskrevne love og smider burkaen, 

vil hun blive overfaldet verbalt 

og udstødt af sin familie”, fastslår 

Ulla Mogensen, mens hendes 

brune øjne slår gnister. 

Selvom Afghanistan i 2003 

underskrev FNs kvin-

dekonvention uden 

reservationer, er det kun 

en brøkdel af landets 

kvinder, der i dag får lov 

at arbejde uden for hjem-

met. I Badakshan pro-

vinsen har Mission Øst 

ansat syv kvinder, men 

det har krævet mange 

diskussioner og en god portion 

dansk opfindsomhed. 

”I begyndelsen forbød kvin-

dernes mænd og fædre dem at 

blive trænet sammen med deres 

mandlige kolleger og at sidde 

ved siden af dem på bagsædet af 

vores jeeps. Det fik mig til at sørge 

for, at alle mænd på kontoret og 

i felten underskrev en erklæring 

hos den lokale guvernør, hvori de 

erklærede, at de ville opføre sig 

ordentligt. Siden har vi ingen pro-

blemer haft,” siger Ulla Mogensen. 

Som ingeniør har hun været vant 

til at arbejde i en mandeverden, 

så hun er glad for sine kvindelige 

afghanske kolleger.    

Nye udfordringer 

Med en hale af hoppende børn ef-

ter os, bevæger vi os ned ad bjerg-

skråningen. Det er blevet tid til at 

vinke farvel til Wakhuls beboere. 

Når Ulla Mogensens kontrakt med 

Mission Øst udløber, tager hun 

hjem til sit sommerhus for at lade 

op til nye udfordringer.  

”Efter en kontrakt skal jeg hjem 

og koble af. Ingen hjælpearbejdere 

kan arbejde non-stop. Det er sim-

pelthen for hårdt for psyken. Når 

der så er gået nogle måneder, hvor 

jeg har ligget på knæ ude i min 

urtehave, begynder udlængslen at 

rykke i mig, og så pakker jeg min 

kuffert. Det der med at sidde stille 

i sofaen og se en katastrofe på 

tv-skærmen, det har jeg opgivet. 

Mit hjælpe-gen er simpelthen for 

stærkt”, slutter Ulla Mogensen.

A F G H A N I S T A N

der, hvad deres største behov er. 

Det kan være en sundhedsklinik, 

en skole, latriner, vandhaner og så 

videre, og det kan være forfærde-

ligt svært ikke at være i stand til 

at opfylde deres ønsker, men jeg 

kan jo ikke trylle. Jeg lytter altid, 

men lover aldrig noget. Hvis jeg er 

træt og stresset, kan jeg somme-

tider mærke, at jeg skal passe på 

ikke at tolke den lange liste som 

utaknemmelighed. De er jo ikke 

utaknemmelige. De er desperate”.

Ultrakonservativt kvindesyn

En af de kulturforskelle, Ulla 

Mogensen har haft sværest ved 

”I begyndelsen forbød 
kvindernes mænd og 
fædre dem at blive trænet 
sammen med deres 
mandlige kolleger. Nu 
underskriver alle mænd 
på kontoret og i felten 
en erklæring hos den 
lokale guvernør, hvori de 
erklærer, at de vil opføre 
sig ordentligt. Siden har 
der ikke været proble-
mer,” siger Ulla Mogensen.

”Det der med at sidde stille i sofaen og se 

en katastrofe på tv-skærmen, det har jeg 

opgivet. Mit hjælpe-gen er simpelthen for 

stærkt.”

Ulla Mogensen, ingeniør, Mission Øst. 

 

>
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Vandet fra floden gav nogle 

gange allergiske reaktioner, så 

det hårde arbejde som Kandis 

indbyggere investerede i et nyt 

vandsystem var godt givet ud.

Landsbyen Kandi er et afsides 

liggende samfund i det nordlige 

Irak. Selv i en firehjulstrukket 

bil kan det være vanskeligt at nå 

frem – den er så isoleret at den let 

kunne blive overset. Den ligner 

mange andre små landsbyer i 

Irak: En samling af huse, for det 

meste bygget af mudder, en skole 

og en moské. 500 m fra landsbyen 

kan man kigge ned langs floden, 

der bugter sig gennem landska-

bet. Den kraftige bevoksning på 

bredderne trækker en grøn stribe 

gennem en ellers tør og gulnende 

egn. Kandi huser 70 familier med 

105 børn under fem år, der lever 

under ringe kår, ligesom en stor 

del af den øvrige landlige befolk-

ning i Irak.

Indtil august sidste år, havde 

landsbyens indbyggere kun mulig-

hed for at få vand fra floden. Det 

tog både tid og kræfter at gå ned 

til floden for at hente vand,  vaske 

tøj eller bade. Den arbejdsbyrde 

blev typisk løftet af kvinderne, der 

har ansvar for børn og hushold-

ning. Vandet kunne ikke drikkes 

uden at blive kogt først, og nogle 

gange fik de allergiske reaktioner 

Kandis vand  
er blevet rent

I R A K

Irak

Vand og sanitet 
En ud af fire husholdninger på lan-

det får deres drikkevand fra kilder, 

der ikke er rene. 

Omkring 722.000 husholdninger 

får vand fra kilder, der både er 

urene og ustabile. 

 70% af husholdningerne på landet 

siger at de har problemer med at få 

nok drikkevand. 

Drikkevandsforsyningen i Irak er 

dårlig sammenlignet med andre 

lande i regionen og det ser kun ud 

til at blive værre.

Fra ”Iraq Living Conditions Survey 

2004”, UNDP.
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Af Mags Bird, projektchef, 
Mission Øst

Foto: Mission Østs team 
i Irak

Nu kan drengene drikke 
vand direkte fra en vand-

hane og behøver ikke vente 
på at vandet bliver hentet 

i floden og kogt først.

>
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på huden, ved blot at have været i 

kontakt med vandet.

Nu er der tilføjet to nye bygninger 

i landskabet, som har medført 

store forandringer i Kandi. Et 

pumpehus, der rummer en dyb 

brønd og en generator, ligger i ud-

kanten af landsbyen. På toppen af 

en lille bakke i nærheden kan man 

se en stor vandtank. Til sammen 

forsyner de to bygninger landsby-

en med rørlagt vand, til stor glæde 

for indbyggerne.

Landsbyens indbyggere har selv 

deltaget i planlægningen og 

konstruktionen af vandsystemet, 

der er bygget af Mission Øst med 

støtte fra FNs flygtningehøjkom-

misariat. De lokale gravede fun-

damentet til pumpehuset, støbte 

og lagde rør, mens Mission Østs 

ingeniører sørgede for, at de tek-

niske krav blev opfyldt. Systemet 

repræsenterer en praktisk løsning 

i en konkret situation, og folkene 

i Kandi kan for alvor kalde det 

deres eget.

Det vandsystem, der kom ud af  

anstrengelserne, har gjort det 

lettere for indbyggerne at beskytte 

både deres eget og familiens hel-

bred, fordi de nu kan bruge rent 

vand. Livet er også blevet meget 

lettere for kvinderne, der ikke 

længere skal tage flere ture om 

dagen ned til floden for at hente 

vand.

I Irak er det fortsat et stort pro-

blem at skaffe nok rent vand, især 

i de små samfund på landet. Selv 

om den ligger afsides er lands-

byen Kandi ikke blevet overset 

- takket være Mission Øst. Rent 

vand fra hanen er blevet til virke-

lighed.

Mission Øst takker FNs højkom-

misariat for flygtninge for deres 

støtte til projektet: ”Community-

based improvements to villages 

witnessing the return of displaced 

people: Shekhan District of Dohuk 

Governate.”

Den ene af de to nye byg-
ninger i Kandi: Et pumpe-
hus, der rummer en dyb 
brønd og en generator.

Det tog både tid og kræfter at gå ned til floden for 

at hente vand, eller for at vaske tøj eller bade. Den 

arbejdsbyrde blev typisk løftet af kvinderne, der har 

ansvar for børn og husholdning.

 

>
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8 måder
som du kan hjælpe Mission Øst med at indsamle penge og skabe 

opmærksomhed om nødhjælp og udviklingsarbejde.

1.  Giv – din støtte går til de fattigste 

mennesker i Østeuropa og Asien.

2.  Abonner på Mission Østs blad, 

del det med andre og opfordre 

andre til at abonnere.

3.  Arranger indsamlings-events, 

som fx. loppemarked eller  

cykelløb.

4.  Køb dine varer på nettet via 

www.engodsag.dk og marker at 

dine indkøb skal støtte  

Mission Øst.

5.  Uddel foldere og blade ved lo-

kale arrangementer. Mission Øst 

giver dig gerne de nødvendige 

materialer.

6.  Spørg din lokale forening, 

sportsklub eller kirke om hjælp 

(fx om lov til at lægge foldere 

frem eller lave en indsamling til 

et konkret projekt).

7.  Donér en procentdel af indtæg-

terne på dine online-auktioner 

til Mission Øst (fx fra Ebay.com).

8.  Sponsér gennem en sponsoraf-

tale mellem din virksomhed og  

Mission Øst.

Mission Øst bag ny lov i Armenien
Mange års kamp for handicap-

pede børns rettigheder har fået de 

armenske politikere til at ved-

tage en ny lov, der giver børnene 

mulighed for at gå i skole.

I Armenien har det at have et 

fysisk eller psykisk handicappet 

barn i mange år – ikke mindst 

under kommunismen – været for-

bundet med stor skam. Børnene 

blev betragtet som ”defekte”. Der-

for har landets skolesystem aldrig 

tidligere givet børn med handicap 

mulighed for at blive undervist 

på en måde, der tager hensyn til 

deres særlige behov. Den nye lov 

giver handicappede børn og børn 

med indlæringsvanskeligheder 

mulighed for at få den undervis-

ning, de har behov for.

”Efter to år med drøftelser er 

loven nu trådt i kraft. I den 

forbindelse vil jeg gerne takke 

Mission Øst og deres lokale 

samarbejdspartner for moralsk 

og økonomisk støtte. Denne ba-

nebrydende lovgivning forsvarer 

handicappede børns rettigheder 

og vil blive fundamentet for 

deres uddannelse. Dette ville 

ikke have været muligt uden 

hjælp fra lokale NGOer. Blandt 

de internationale organisationer, 

vil jeg gerne fremhæve Mission 

Øst, hvis moralske og økonomi-

ske støtte har været uvurderlig,” 

sagde Ardak Arakelyan, der er en 

af lovens forfattere, på en pres-

sekonference i juli.

”Vi er meget stolte af at have bi-

draget til denne lov. Vi mener, det 

er yderst vigtigt, at handicappede 

børn bliver en aktiv del af det ar-

menske samfund. Derfor arbejder 

vi for at ændre de opfattelser og 

kulturelt betingede traditioner, 

der har stigmatiseret dem og 

tvunget dem til at leve en tilvæ-

relse som andenrangsborgere, der 

blev holdt skjult i hjemmet eller 

institutionaliseret. Den nye lov er 

et vigtigt skridt på vejen mod en 

bedre fremtid for børnene,” siger 

læge Kim Hartzner, general-

sekretær i Mission Øst. 

Kvalitetsstempling af Mission Øst
Mission Øst har for nylig mod-

taget et kvalitetsmærke for at leve 

op til People In Aid kodekset 

for god personaleledelse. Første 

udkast til kodekset blev skrevet i 

1997, og i 2000 blev People In Aid 

formelt stiftet, som en organisa-

tion der bistår hjælpeorganisatio-

ner i at leve op til visse standarder 

for god personaleledelse (HR). 

Siden er kodekset blevet revideret 

og Mission Øst er den første 

organisation, der har været gen-

nem den strenge proces siden 

revisionen.

”For en organisation som Mission 

Øst, der arbejder i nogle af ver-

dens brændpunkter, er medar-

bejderne den vigtigste ressource. 

Derfor er det en nøgle til at 

lykkes, at vi stræber efter en høj 

standard indenfor alle aspekter af 

personaleledelse,” siger general-

sekretær Kim Hartzner som en 

kommentar til godkendelsen. ”Vi 

er klar over at det hårde arbejde 

kun lige er begyndt, men kodek-

set giver os en reference i forhold 

til, hvad der er god praksis og der 

er altid plads til forbedringer. Vi 

arbejder nu hårdt på at inkorpo-

rere konklusioner og anbefalinger 

fra rapporten i vores fremtidige 

HR strategi og handlingsplan.”

Information om kodekset kan fin-

des på www.peopleinaid.org/code
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Hjælp til mere end én dag

Når katastroferne rammer 

pludseligt og voldsomt, er det 

let for de fleste af os at gribe 

telefonen og ringe et beløb ind 

til en indsamling. Millioner af 

mennesker lever i ekstrem fat-

tigdom og nød uden nogensinde 

at få et øjebliks opmærksomhed 

i medierne. Skal de have hjælp, 

er der behov for mennesker, der 

jævnligt støtter organisationer 

som Mission Øst, der oftest 

ikke arbejder hvor mediedæk-

ningen er størst.

Vil du være med til at yde en 

bæredygtig og perspektivrig 

indsats for nogle af verdens fat-

tigste mennesker, kan du bruge 

BS (Betalings Service). Ved at 

bruge BS og støtte Mission Øst 

med et fast beløb gør du det 

lettere for os at tænke langsig-

tet, og er med til at holde vores 

administrationsudgifter nede. 

Hvis du bruger BS, foretager din 

bank automatisk overførslen. 

BS er en billig og enkel løsning 

– både for dig og Mission Øst.

Udfyld kuponen, klip den ud og 

send den allerede i dag.  

Tak for din støtte! 

BS-tilmeldingsblanket

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut 

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Støtte til   Mission Øst eller   Land, angiv venligst hvilket    

  Ønsker ikke takkebrev

Dato
   

Underskrift
 

Beløb

  100 kr.   300 kr. 

  600 kr.    

 Andet beløb  kr.

Overførsel hver  

  måned   kvartal 

  halve år   år 

Fra dato 

Udfyld kuponen og send den  

i en lukkert kuvert til: 

�����������
��������������������

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Overførsel fra kontonummer

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År Sæt X

Betales nu

. . ,

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S 2004-11 BG 1097-23820 

Gebyr for indbetaling betales kontant

78

Betalingsdato eller

+01< +7731566<

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank 
modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus 
med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

GIROINDBETALING KVITTERING

MØ-MAG-0504

MAGASINPOST ID 12796

�����������
��������������������

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Hvor behovet er størst
 Land
 Ønsker ikke takkebrev

773 1566

�����������
��������������������

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566


