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Forsidefoto:  
Saidbibi og hendes familie 
mistede deres hus og alle deres 
ejendele, da et massivt 
 mudderskred overraskede 
dem en nat i april. Mission Øst 
hjælper fattige landsbyer i 
Tadsjikistan med at være bedre 
forberedt på de mange 
naturkatastrofer, landet 
lider under. Vi installerer blandt 
andet advarselssystemer 
og lærer befolkningen 
at bygge sikre huse.

Indhold

Tadsjikistan
– 1997-2007 Fra nødhjælp til selvhjælp
Fra akut nødhjælp efter borgerkrig og økonomisk kollaps til udvikling på lang sigt.  

Her til efteråret er det ti år siden, Mission Øst kom til Tadsjikistan.

Afghanistan
– Ansigt til ansigt med dem  
der får hjælp
Det var en dybt rørt vicegeneralsekretær, der i august 

vendte hjem fra et besøg hos Mission Østs projekter 

i Afghanistan. Læs blandt andet om hans møde med 

en tørstig lille dreng.

Nepal 
– Udaya bygger sin 
fremtid med mursten
Udaya var tæt på at forlade sin kone 

og sit nyfødte barn for at lede efter 

arbejde i nabolandet. Et lån på kun 100 

dollars fra Mission Øst ændrede hans liv 

betydeligt.
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10 år i Tadsjikistan – og hvilken forskel!
”Da vi blev sat af flyet, lå bagagen 

på landingsbanen. Flyet lukkede 

dørene bag os og lettede igen med 

det samme uden at tage nye 

passagerer med. Der var ingen 

paskontrol. Ingen toldere.”  

”Mens vi havde været på flyet, 

var kampe atter brudt ud. For 

første gang i flere måneder. Andre 

hjælpeorganisationer havde forladt 

landet. Gaderne lå øde hen med 

undtagelse af soldater. Det vidste 

vi ikke.”

Sådan skriver Kenneth Whitelaw-

Jones, der var Mission Østs 

landsleder i Tadsjikistan, om 

den gang vi først besluttede at 

bringe nødhjælp til landet. Her til 

efteråret er det præcis ti år siden.

Taxachaufføren nægtede at køre 

Kenneth helt ind til byen til 

Mission Østs kontor. Det var for 

farligt. I stedet måtte Kenneth 

tage fat i sin kuffert og gå resten af 

vejen. Forbi soldater og pansrede 

kampvogne. Mission Øst havde 

fået en opgave og kunne ikke 

svigte tadsjikerne. Inden længe 

kom den første ladning nødhjælp 

til landet, og 40.000 mennesker 

fik mad.

Vi befandt os midt i en krigszone, 

men det fattige tadsjikiske folk 

regnede med vores hjælp for at 

overleve. Derfor blev vi. Og derfor 

er vi der fortsat.

Tadsjikistan er ikke længere 

præget af de samme blodige 

konflikter. Men det er stadig en 

af de fattigste republikker fra den 

tidligere Sovjetunion. I løbet af de 

ti år, Mission Øst nu har været i 

landet, er vi gået fra alene at levere 

nødhjælp til at lære befolkningen 

at klare sig selv. 

At se hvordan det berører de 

mennesker, der får hjælp, er sim-

pelthen utroligt! Mænd, kvinder 

og børn, der før var fuldkomment 

afhængige af nødkasser med mad, 

dyrker i dag selv mad på markerne 

– nok til at brødføde deres familie 

og endda lidt til at sælge videre.

De sidste ti år i Tadsjkistan er et 

helt tydeligt bevis på, at hjælpen 

nytter. 

Men der er stadig store behov, og 

mange landsbyer har stadig brug 

for hjælp til at opbygge et bedre 

alarmberedskab, så de tilbage-

vendende naturkatastrofer, som 

for eksempel oversvømmelser, 

ikke ødelægger livet gang på gang.

Jeg håber, du vil være med til at 

gøre en forskel for dette land, som 

er så langt fra mediernes søgelys.

Tak for hjælpen.

 

Kim Hartzner,  

læge og generalsekretær

Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r
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19972007 Fra nødhjælp til selvhjælp

T a d s j i k i s T a n

Fra akut nødhjælp efter borgerkrig 

og økonomisk kollaps til lang-

sigtet hjælp. Her til efteråret er 

det ti år siden, Mission Øst kom 

til Tadsjikistan som den første 

danske hjælpeorganisation.

Ud af Tadsjikistans rundt regnet 

syv millioner indbyggere lever over 

60 procent i dag under fattigdoms-

grænsen. Der er ingen tvivl om, 

at det er en befolkning, der har 

været grueligt meget igennem, og 

som stadig lider under følgerne 

af Sovjetunionens sammenbrud, 

flere års borgerkrig og økonomiens 

kollaps. 

Tadsjikistans svære situation har i 

årevis været ude af mediernes sø-

gelys. Landet er blevet den glemte 

krise.

Men midt i al mørket har Mission 

Øst været med til at skabe lys for 

mange af landets allerfattigste. I 

år er det ti år siden, vi første gang 

reagerede på den gennemtræn-

gende nød, der dominerer store 

dele af landet. Den gang gjaldt det 

om at holde folk i live ved at fragte 

tonsvis af madvarer til landet. I 

dag lærer tadsjikerne, hvordan de 

forsørger sig selv fremover.

Mission Øst var den første danske 

hjælpeorganisation i Tadsjikistan, 

og i dag er vi den eneste danske 

organisation med vores egne 

 projekter.

1997

200� 

Nødhjælp til et 
 krigsramt folk
I 1997 landede Mission Østs 

første nødhjælp i Tadsjikistan. 

Efter borgerkrigen (1992-1997) 

var landets økonomi brudt 

sammen, butikkerne var tomme, 

og folk boede i ødelagte huse 

og ejede stort set ikke andet 

end det tøj, de havde på. Vores 

første ladning med 500 tons mad 

var nok til at brødføde 40.000 

mennesker. Fra 1997 til 2002 

bestod Mission Østs arbejde stort 

set kun af at distribuere hårdt 

tiltrængt nødhjælp.

Udvikling er  
vejen frem
I 2003 begyndte Mission Øst at 

lære fattige tadsjikere at klare sig 

selv i stedet for kun at udstyre 

dem med nødhjælp. Det var 

begyndelsen på de adskillige 

udviklingsprojekter, som i dag 

har givet flere tusinde mennesker 

en bedre hverdag – de får mad 

på bordet og en ny følelse af 

værdighed uden konstant at være 

afhængig af hjælp udefra. 
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tadsjikerne 
tager ansvar
Det er vigtigt for os, at indbyg-

gerne selv tager ansvar for 

udviklingen i deres landsby. 

Derfor sørger vi for, at der bliver 

oprettet en landsbygruppe de ste-

der, hvor befolkningen modtager 

hjælp fra os. De lokale grupper 

er selv med til at beslutte, hvad 

deres vigtigste behov er, og de 

spiller en stor rolle i udførelsen 

af alt lige fra vandforsyning 

til undervisning i hygiejne og 

landbrugsteknikker. På den 

måde sikrer vi, at landsbyerne 

vil fortsætte med at klare sig selv, 

når vi engang rejser videre.

Udvandringen er et alvorligt problem
For cirka et halvt år siden sad 

Mission Østs leder i Tadsjikistan, 

Marydean Purves, ved siden af 

en 36-årig uddannet børnelæge 

ombord på flyet fra hovedstaden 

Dushanbe til Rusland. Børnelægen 

var på vej til sit job som fabriksar-

bejder i Skt. Petersborg, hvor han 

tjente 1.000 dollars om måneden. 

I 15 år havde han arbejdet som 

børnelæge i det tadsjikiske 

sundhedsministerium. Her tjente 

han kun 11 dollars om måneden. 

Udvandringen er et af Tadsjikistans 

store problemer. Mange tadsjikere 

har svært ved at finde arbejde. Og 

dem, der har ét job, får så lidt i løn, 

at de ikke kan forsørge deres fami-

lie. Derfor rejser mellem 700.000 

– 800.000 tadsjikere (svarende 

til cirka hver tiende indbygger) 

hvert år over grænserne for at finde 

arbejde, heraf flest mænd.

Marydean Purves har døbt flyet 

til Skt. Petersborg ”Emigrant-

Ekspressen”, fordi størstedelen af 

passagererne er tadsjikere, der leder 

efter arbejde i udlandet.

Ny viden giver 
mad på bordet
Mission Øst har i en årrække 

 undervist tadsjikerne i, hvordan 

de får mere ud af deres afgrøder. 

En ny viden om, hvordan de 

bedst dyrker deres jord og 

tager sig af deres dyr, gør dem 

bedre i stand til at brødføde 

deres familie. Overskuddet fra 

markerne sælger de, og for 

de penge de tjener, kan de 

købe nødvendige ting som for 

eksempel tøj og medicin.

Frugt og grønt 
på en ny måde
Mission Øst afholder kurser 

i, hvordan indbyggerne bedst 

opbevarer og forarbejder blandt 

andet den mælk og de frugter og 

grøntsager, de producerer. Det 

har ført til en udvikling i antallet 

af små virksomheder, der sælger 

produkterne videre og på den 

måde skaber en indkomst.
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Børn kommer i 
skole i stedet for 
at hente vand
Beskidt drikkevand er skyld i 

mange sygdomme og en stor 

årsag til lav produktivitet. Derfor 

går Mission Østs projekter i 

Tadsjikistan også ud på at give 

fattige landsbyer nem adgang 

til rent vand. 13-årige Dilrabo 

plejede at hente vand fra kanaler 

en-to kilometer væk. Hun 

mistede et helt år i skolen, fordi 

det kunne tage hende hele dagen 

at hente vand i små spande. 

Nu har hendes landsby fået en 

vandhane, og hun og andre børn 

som hende har tid til at koncen-

trere sig om skolen igen.

Dramatisk fald 
i sygdomme
Mange fattige tadsjikere ved 

alt for lidt om god hygiejne. 

De drikker af det samme vand 

som dyrene og vasker ikke 

hænder, før de bruger dem til 

at spise med. Derfor underviser 

Mission Øst både børn og voksne 

i hygiejne, hvilket har fået de 

lokale sundhedsklinikker til at 

melde om et dramatisk fald i 

sygdomme.

Forberedt på 
katastrofer
På grund af Tadsjikistans 

beliggenhed mellem to af 

jordens tektoniske plader (dem 

der forårsager jordskælv), 

er landet ekstremt udsat for 

naturkatastrofer. Det går ud 

over de allerfattigste, der bor i 

primitive lerhytter og ikke ved, 

hvordan de skal beskytte sig mod 

oversvømmelser, mudderskred, 

jordskælv etc. Mission Øst 

hjælper dem blandt andet med 

at bygge sikre huse og sørger for 

advarselssystemer.

T a d s j i k i s T a n

Et land bestående af kvinder og børn
Cirka hver tiende indbygger i 

Tadsjikistan krydser grænserne 

for at finde arbejde i udlandet. 

Heraf er de fleste mænd, og når 

de rejser ud for at tjene penge, er 

det kvinderne og børnene, der er 

tilbage og skal få husholdning og 

hverdagen til at hænge sammen 

alene. Det går ud over skolegan-

gen.

”Tadsjikistan er et af de få lande 

i verden, hvor døtrene er mindre 

uddannede end deres mødre 

– udviklingen går simpelthen 

tilbage,” fortæller Marydean 

Purves, Mission Østs landsleder i 

Tadsjikistan.

En del af Mission Østs projekter 

handler derfor om at give fattige 

 mennesker et levegrundlag i deres 

eget land ved for eksempel at lære 

dem at dyrke den udpinte jord og 

konservere fødevarer. På den måde 

kan mændene blive hjemme og 

børnene komme i skole.

2005

2004 

200� 
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Sharifa græder ikke 
 længere over spildt mælk
Spørger du Sharifa Boboeva fra 

landsbyen M. Ghaffor i Tadsjikistan 

om hun har mælk i dag, svarer hun 

meget begejstret "JA! – i mange 

forskellige former." Yoghurt, sød 

og sur fløde, hytteost, ’kefir’ 

og salte mælkekugler.

Sharifa viser sine produkter, der 

alle er pakket i moderne plastic-

beholdere, frem. De er alle mærket 

med små sedler, klar til distribu-

tion. Hun tilbyder en smagsprøve, 

fordi hun er så stolt af den rene 

friske smag, der kommer fra 

hendes helt egne mælkeprodukter. 

Sharifa sælger sine varer på 

markedet og fortæller, 

at hun ikke længere er 

afhængig af almisser fra 

sine slægtninge for at 

forsørge sine børn.

Sharifa føler, at hendes 

liv har ændret sig 

fuldstændig i løbet af de sidste 

to år. Takket være Mission Østs 

undervisning i mælkeproduktion. 

43-årige Sharifas mand døde 

under den tragiske borgerkrig 

i Tadsjikistan i halvfemserne. 

Sharifa blev ladt tilbage med seks 

børn og var afhængig af resten af 

familiens godhed for at sikre sine 

børns overlevelse. Hun følte sig 

frarøvet en del af sin frihed, og 

hendes muligheder for at udvikle 

sig som menneske var reduceret. 

Sharifa har tre køer. Før hun 

begyndte at deltage i Mission Østs 

mælkegruppe, iværksat i sam-

arbejde med EU via EuropeAid, 

kunne hun kun finde ud af at 

pasteurisere mælken til eget brug. 

En sjælden gang solgte hun ud af 

den. Hun havde ingen anelse om, 

hvordan hun skulle bearbejde 

mælken og få andre produkter ud 

af det. Mange gange var hun nødt 

til at smide mælk væk. Den nåede 

at blive sur, fordi hun ikke vidste, 

hvordan hun skulle bruge den 

hurtigt nok. Indtil hun fik hjælp af 

Mission Øst.

Hun blev forsynet med materialer 

og fik undervisning i at lave 

yoghurt og andre mælkeproduk-

ter. Det gav hende evnen og ikke 

mindst selvtilliden til at starte sin 

egen produktion. I dag tjener hun 

mellem 20 og 30 somoni (mellem 

cirka 30 og 50 kroner) om dagen. 

Med dem er hun nu i stand til at 

købe skolematerialer til sine børn, 

sukker, smør, tændstikker osv.

Sharifa er endelig på sporet til 

et bedre liv for sig selv og sine 

børn. Og hun har store planer. I 

fremtiden vil hun udvikle en serie 

af isprodukter og sælge sine varer 

fra sin egen stand i landsbyen.

Af Marydean Purves, 
 landeleder, Tadsjikistan

Mange gange var hun nødt til at 

smide mælk væk. Den nåede at 

blive sur, fordi hun ikke vidste, 

hvordan hun skulle bruge den 

hurtigt nok.

Sharifa tilbyder én af sine salte mælkekugler 
til Mission Østs Marydean Purves. En 

ny viden om mælkeproduktion har 
fuldstændig forandret Sharifas liv.

T a d s j i k i s T a n
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Mudderet rev  Saidbibis hus og liv med sig

T a d s j i k i s T a n

Magtesløse kunne Saidbibi og resten af hendes familie 
iagttage, hvordan deres hus kollapsede, og alt deres 
tøj og ejendomme blev revet væk af mudderet. 

Pilen viser, hvor højt mudderet nåede op den nat i april. Nede ved 
floden kan man ane den lille mur af sten, som de desperate kvinder 
byggede efterfølgende af frygt for den næste oversvømmelse.

Det skete den 17. april 2006. Klokken 

var tre om morgenen. Det havde 

regnet to dage i træk, floden havde 

allerede hævet sig et godt stykke, 

men Saidbibi var alligevel ikke 

bekymret. Hun havde boet i den lille 

landsby Ziddi i Tadsjikistan i 45 år, 

og de regelmæssige oversvømmelser 

havde aldrig ramt hendes hus.

Midt om natten begyndte regnen 

at vælte ned, kraftigere end før, 

og den forsatte for fuld styrke den 

efterfølgende halve time.

Saidbibi og hendes 12 familie-

medlemmer lå alle og sov, da 

de pludselig blev vækket af en 

rumlende lyd. De nåede ikke 

engang at åbne døren, før en bølge 

af mudder væltede ind i værelset. 

Desperate forsøgte de at flygte 

fra mudderet, der var ved at fylde 

rummet op. Men de var fanget. De 

skreg.

Tre meter højt mudder

65-årige Saidbibi boede sammen 

med sin mand Mahmatulov og 

deres børn i underetagen i det lille 

hus lavet af ler. Huset i to etager 

delte de med tre andre fami-

lier. Det lå ved en dejlig flod i en 

charmerende lille dal. Saidbibi og 

hendes familie ejede endda, som 

en af få familier, et stykke jord på 

120 kvadratmeter, hvor de dyrkede 

de fleste af deres madvarer.

Saidbibi og hendes mand var langt 

fra velstillede. Men de var i stand 

til at give deres børn tag over 

hovedet og mad på bordet. Indtil 

den nat i april.

En dreng, der boede i rummet 

over dem, hørte deres skrig. Han 

skyndte sig ned for at hjælpe. I 

samme øjeblik det sidste barn 

var reddet ud, faldt overetagen 

sammen.

Mudderskred er en alvorlig begivenhed i 

distriktet Pendjikent i Tadsjikistan. Hvert 

år bliver adskillige landsbyer ramt af 

mudderskred, sommetider med alvorlige 

konsekvenser til følge, som i den lille 

landsby Sinj hvor fire mennesker blev 

dræbt i 2005. Mission Øst har været aktiv 

i området i to år og arbejder inden for 

naturkatastrofe-beredskab i 18 lokalsam-

fund. Vi hjælper blandt andet befolknin-

gen med at bygge jordskælvssikre huse og 

forbereder indbyggerne på følgerne af en 

naturkatastrofe. Mudderskred udgør en 

stor trussel mod landsbyernes udvikling, 

og Mission Øst arbejder derfor på at 

mindske ødelæggelserne blandt andet 

ved at undervise befolkningen og bygge 

dæmninger og sikrere huse.

Mission Øst hjælper 
naturkatastrofe-
ramte i Tadsjikistan
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Mudderet rev  Saidbibis hus og liv med sig
Dér stod de så og kiggede 

 ulykkeligt på det, der engang 

havde været deres hjem. Kvinder-

ne stadig i deres natkjoler. Ingen 

havde nået at tage noget med ud, 

og magtesløse kunne de iagttage, 

hvordan alt deres tøj og alle deres 

andre ejendomme blev revet med 

af mudderet, der havde rejst sig tre 

meter over jordens overflade.

Mission Øst forbereder indbyg-
gerne til kommende katastrofer

Da dagen grynede, så familien for 

alvor, hvor ødelagt deres hus var. 

Siden da har de 13 mennesker boet 

under et træ i baghaven og i det 

ene rum, der overlevede ødelæg-

gelsen. Regn og mudder vaskede 

alle deres planter og såsæd på 

marken bort. I et desperat forsøg 

på at forhindre flere oversvøm-

melser byggede kvinderne en lille 

mur af sten, som alligevel ikke 

ville kunne holde vandet tilbage i 

mere end ti minutter.

Siden april har familien ventet 

på hjælp. Men bortset fra lidt 

nødhjælp i form af mad er 

endnu ingen kommet dem til 

undsætning.

Familien lever hver dag i frygt for 

en ny oversvømmelse.

Mission Øst kunne ikke se på, at 

ingen hjalp denne familie eller 

resten af landsbyen, der har lidt 

store tab efter oversvømmelsen. 

Derfor er vi begyndt på et 

projekt, der hjælper 18 familier 

i alt. Udover at være med til gen-

opbygningen, ud-

danner vi murere i at 

bygge sikrere huse. Vi 

hjælper lokalsamfun-

dene med at udarbejde 

landkort, der oplyser 

indbyggerne om 

risikoområder. Og 

vi underviser 

befolkningen i, hvad 

de skal gøre, hvis deres landsby 

bliver udsat for en naturkatastrofe. 

Et mindre byggeprojekt vil holde 

vand og mudder væk et stykke tid 

og mindske følgerne af over-

svømmelse.

Det næste mudderskred vil 

komme. Det er helt sikkert. Men 

denne gang vil Saidbibi være 

forberedt.

Af Christophe Belperron, 
naturkatastrofe-
 koordinator for Mission 
Øst, Tadsjikistan

De nåede ikke engang at åbne 

døren, før en bølge af mudder 

væltede ind i værelset. Despe-

rate forsøgte de at flygte fra 

mudderet, der var ved at fylde 

rummet op. Men de var fanget. 

De skreg.
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Ansigt til ansigt med dem der får hjælp
Det var en dybt rørt vicegene-

ralsekretær, der i august vendte 

hjem fra et besøg hos Mission 

Østs projekter i Afghanistan. Her 

fortæller han blandt andet om 

mødet med en tørstig lille dreng. 

Da jeg landede i hovedstaden Ka-

bul, var hospitalshelikoptere noget 

af det første, jeg så. Sårede soldater 

sad udenfor og ventede på at blive 

bragt til et sted, hvor de ville blive 

behandlet. Tilstedeværelsen af 

våben og sikkerhedsfolk kunne 

fornemmes overalt i byen.

I Kabul så jeg det Afghanistan, 

som alverdens medier portrætte-

rer; et land præget af krig og kon-

flikt. Men ligeså snart jeg fulgte 

den nødvendige konvoj af biler op 

i bjergene nordpå, hvor Mission 

Øst arbejder langt fra krigen i 

syd, var det et helt andet billede af 

landet, der ventede mig. Selvom 

der overalt ned ad bjergskråninger 

lå smadrede kampvogne tilbage fra 

Sovjettiden, oplevede jeg en side 

af Afghanistan, der sjældent når 

resten af verdens avissider og tv-

skærme. Her, i en mere fredelig del 

af landet, blomstrer udviklingen. 

En udvikling der til dels skyldes 

hjælpen fra Danmark.

Uden at tabe ansigt

I landsbyen Ishan Khalifa havde 

vi stået ved vandpumpen et stykke 

tid, og nogle af byens mænd havde 

fortalt, hvordan pumpen fra Mis-

sion Øst og det rene vand havde 

forandret livet dramatisk, da en 

yngre kvinde nærmede sig. 

Det var fjerdedagen for mit første 

besøg i Afghanistan, og tempera-

turen ved middagstid var så høj og 

luften så tør, at sveden drev af mig. 

Kvinden var kommet med sit æsel 

for at hente vand i små metalspan-

de. Hun var en smule sky og må-

ske også lidt utilpas ved at afbryde 

flokken med mænd. 

I Afghanistan er det ikke velset, at 

kvinder afbryder eller har kontakt 

med fremmede mænd.

Kvinden tøvede lidt. Men på trods 

af den store rangforskel mellem 

de to køn var én af mændene der 

straks for at hjælpe hende med at 

pumpe vand op fra undergrunden.

Dér slog det mig, at vandpumpen 

med rent drikkevand ikke alene er 

med til at forhindre, at landsbyens 

børn år efter år dør af vandbårne 

sygdomme som for eksempel diar-

ré. Pumpen sparer ikke kun kvin-

derne for lange, og ofte farefulde, 

vandreture på smalle bjergstier 

for at hente vand i den nærmeste 

sø. Pumpen er blevet et fælles 

interesseområde for både mænd 

og kvinder. Et slags samlingssted, 

hvor en mand nu kan hjælpe en 

kvinde uden at tabe ansigt.

Landsbyens mænd har sammen 

med Mission Øst selv været med 

til at opføre pumpen. De føler et 

stort ansvar for den. Selvom dét at 

hente vand kun er et arbejde for 

kvinderne, er pumpen forbundet 

med en vis stolthed og fornem-

melse af ejerskab hos mændene.

tekst og foto: Peter Blum 
samuelsen, vicegeneral
sekretær i Mission øst
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Døde børn i alle familier

Jeg spurgte gruppen af mænd, om 

pumpen havde gjort en forskel i 

deres liv.

”Ja,” svarede de.

”Før var vi konstant ramt af syg-

dom. Vi oplevede, hvordan vores 

børn døde én efter én på grund 

af beskidt vand. Hver familie var 

ramt – nogle med adskillige børn. 

Nu dør der ikke flere.”

Ét af børnene, der muligvis er 

blevet reddet af det rene drikke-

vand, mødte jeg i én af de andre 

landsbyer, vi besøgte.

Vi stod samlet om landsbyens 

vandtank, som landsbyen har 

opført med Mission Øst’s hjælp, da 

en lille dreng banede sig vej ind i 

mængden. I hånden havde han et 

metalkrus, som han holdt under 

hanen, mens det rene, klare vand 

strømmede ud og fyldte det.

Idet han drak, kiggede han op 

på mig og smilede genert. Og jeg 

kunne ikke lade være med at føle 

mig beæret. Tænk, at vi rører ved 

det liv.

I det øjeblik ville jeg ønske, at jeg 

kunne tage hver eneste støtte med 

til Afghanistan. Jeg ville ønske, 

at jeg kunne dele oplevelsen af, at 

sammen gør vi en forskel midt i 

en krig, der ellers kun efterlader 

billeder af død og ødelæggelse i 

medierne. 

Jeg glædede mig helt utroligt over, 

at det vand, den lille dreng og de 

andre børn nu drikker, er rent. 

Jeg glædede mig over, at de ikke 

længere behøver være bange for at 

blive syge, hver gang de bare vil 

slukke deres tørst.

Stadig stort 
behov

Mit første besøg 

i Afghanistan 

bekræftede mig 

i, at vores fælles 

Landsbyens indbyggere er meget begejstrede for vandpumpen fra 
Mission øst. En mand køler sit ansigt ned i eftermiddagsvarmen, 

mens én af de ældre hjælper den unge kvinde med at pumpe vand.

”Idet han drak, kiggede han op 

på mig og smilede genert. Og 

jeg kunne ikke lade være med 

at føle mig beæret. tænk, at vi 

rører ved det liv.”

hjælp når helt ind til hjertet af 

den afghanske befolkning. Der er 

intet, der kan erstatte glæden ved 

at opleve de mennesker, for hvem 

hjælpen er virkelig og ofte betyder 

forskellen mellem liv og død.

Men der er stadig mange fattige 

afghanere, der kun kender til krig, 

sygdom og den daglige frygt. De 

fortjener også vores hjælp. Sam-

men kan vi sprede mere af det 

gode i Afghanistan.
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Udaya bygger sin fremtid med mursten
Udaya var tæt på at forlade sin kone 

og sit nyfødte barn for at lede efter 

arbejde i nabolandet. Et lån på kun 

100 dollars fra Mission Østs partner 

i Nepal ændrede hans liv betydeligt.

For tre år siden var Udaya Bishwa-

karma en ung mand på 25 år, der 

netop var blevet gift og ventede 

sit første barn. Det lyder umiddel-

bart som en lykkelig tid. Men for 

Udaya bragte det store bekymrin-

ger med sig.

Han var meget usikker på, hvad 

fremtiden ville bringe for ham og 

hans nye familie i et 

land som Nepal. Udaya 

tilhører nemlig den 

laveste kaste inden for 

hinduismen, og det gav 

ham meget få mulig-

heder for at finde et 

arbejde.

Hans situation blev kun værre og 

værre, og han vidste ikke, hvordan 

han skulle forsørge sin familie. 

Skulle han forlade sin kone og sit 

nyfødte barn og rejse til Indien 

for at lede efter arbejde? Eller 

skulle han prøve at finde noget, 

han kunne foretage sig hjemme i 

landsbyen?

Håbet fandt han hos Mission Øst 

og vores samarbejdspartner i 

Nepal, NASSO. Udaya fik et lån 

til at starte sin egen forretning, 

og for de små 100 dollars, han fik 

udbetalt, købte han en vandbøffel. 

Lånet skulle betales tilbage et år 

efter.

En ny chance

I løbet af det år arbejdede Udaya 

hårdt. Vandbøffelen hjalp ham på 

marken og gav ham endda en kalv. 

Frugterne af hans hårde arbejde 

gjorde det muligt for ham at betale 

Udaya (forrest) og Ram viser stolt 
deres arbejde frem. Udaya fik 
et lån fra Mission Øst gennem 
vores lokale partner i Nepal til 
at starte sin egen forretning, og 
i dag er han selv i stand til at 
give andre som for eksempel 
Ram en ny chance i livet.

sin gæld – til tiden – og sørgede 

for, at han kunne give sin kone og 

barn mad på bordet.

Udaya lærte, at han var god til at 

arbejde hårdt, og at han havde 

en evne til at få gode ideer. Dét 

samme så den gruppe, der står for 

uddelingen af lånene fra Mission 

Øst og vores samarbejdspartner. 

De sørgede derfor for, at han fik 

endnu en mulighed for at bruge sit 

talent.

Den unge Udaya overtog en ”fa-

brik” i landsbyen Chitalnagar i det 

sydvestlige Nepal.

Her laver han i dag blandt andet 

mursten, hegnspæle, latriner og 

dekorative genstande til husfaca-

der. Alt arbejdet udføres i hånden. 

Udaya har fået forretningen til at 

Udayas situation blev kun værre 

og værre, og han vidste ikke, 

hvordan han skulle forsørge 

sin familie. Skulle han forlade 

sin kone og sit nyfødte barn og 

rejse til Indien for at lede efter 

arbejde?

Af Alex Ramos-Peña, 
 landeansvarlig for Nepal
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give overskud og er endda i stand 

til at tilbyde sine kunder kredit.

Men historien om Udaya  
slutter ikke her

Fordi Mission Østs partner så 

Udayas potentiale og gav ham en 

ny chance i livet, er han i dag selv 

i stand til røre andre folks liv og 

give dem den chance, de fortjener.

50-årige Ram Bahadur er far til to 

børn og plejede at tjene til føden 

ved at køre rickshaw. 

Men med alderen blev det sværere 

og sværere at klare de ekstremt 

fysiske krav, som arbejdet indebar. 

De unge mænd i området stod 

derimod i kø for at overtage hans 

rickshaw, og Ram mistede sit job.

Både Ram og hans to børn be-

gyndte at lede efter arbejde, så 

familien kunne overleve. Ram blev 

ansat hos Udaya, og siden har han 

haft råd til at sørge for sin familie. 

Han er ikke længere afhængig 

af, at børnene også bidrager til 

husholdningen. Det er en stor 

tilfredsstillelse, at han nu har øko-

nomisk overskud til både at mætte 

børnene og sende dem i skole.

Udaya håber, at hans forretning 

fortsat vil vokse, så han i fremti-

den vil være i stand til at tilbyde 

arbejde til flere, der har brug for 

en ny chance i livet.

I dag har Ram Bahadur råd til at 
sende sine børn i skole, efter han har 

fået arbejde på cementfabrikken.
Mission Øst har gennem vores 

partner NASSO været involveret 

i mikrolån i Nepal i mere end fire 

år og har set, hvor stor en forskel 

de gør i folks liv – især hos de 

nepalesere, der ellers ikke ville 

have nogen som helst chance for 

at få et lån andetsteds på grund 

af den kaste, de er født ind i. 

Det er en overvældende positiv 

oplevelse at se, hvordan hele 95 

procent af lånene bliver betalt 

tilbage. Det gør det muligt for os at 

låne pengene ud til andre i lokal-

samfundet, der har hårdt brug for 

denne livline. Mikrolånene bliver 

brugt til at købe landbrugsdyr 

som for eksempel vandbøfler 

og grise, eller til at starte små 

virksomheder, der for eksempel 

bygger latriner. Fælles for alle 

dem, der modtager lånene, er, at 

de får øjnene op for deres eget 

potentiale og bliver i stand til at 

sørge for deres familier – ikke 

gennem almisser, men på grund af 

deres eget arbejde.

Mikrolån giver 
fattige nepalesere 
værdighed og en 
chance for at forsørge 
deres familier
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Sådan støtter du Mission Øst

I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til at hjælpe 
fattige. Du kan støtte Mission Østs 
hjælpearbejde på flere måder. 

Brug netbank
Hvis du har netbank på din com-
puter, er det eneste, du skal have 
ved hånden, disse numre:  
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er  
31 73 08 90 07. 

Du kan også give en gave til 
 Mission Øst på www.miseast.org

14.100 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig penge-
gave til Mission Øst, kan du trække 
pengene fra i skat, hvis du giver 
mere end 500 kroner på årsbasis. 
De første 500 kroner er altså ikke 
fradragsberettigede. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 13.600 kroner. Alle i din 
husstand kan bruge reglen. 

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.

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 sådan gave har fremtiden i 
sig, fordi den giver Mission Øst 
mulighed for at hjælpe menne-
sker i nød – i dag og i morgen.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
på bagsiden af bladet. 

Mission Øst er berettiget til at modtage gaver fra arv og testamen-

te, helt uden at skulle betale arveafgift. Hele beløbet går derfor 

ubeskåret til arbejdet med at hjælpe de nødstedte.

Gennem årene har vi oplevet, at sådanne gaver har gjort en 

meget stor forskel for Mission Østs arbejde, og derfor gør vi det 

nu nemmere at få rådgivning om denne form for gave. Mission 

Øst har fået tilkendegivelse om gratis telefonisk rådgivning i 

arveretlige og testamentariske spørgsmål til gavn for dig, der 

støtter vores arbejde med at hjælpe verdens svageste. Du kan 

enten ringe til advokat Wenzel Bohn-Willeberg på tlf. 39 16 80 80 

eller advokat Bjarne Weihrauch på tlf. 87 20 64 44.

2007 er og har været et år med store muligheder for Mission Østs 

arbejde. Muligheder, som vi vil handle på ud fra vores værdier 

om ærlighed, integritet, omsorg, respekt for alle mennesker og 

værdsættelse af individet – så hjælpen når frem.

Tak for din støtte.

En anden form for gave

Mission Østs partner i Nepal  
ramt af oversvømmelserne i Asien

Ét af de områder i Nepal, der 

lider hårdest under sommerens 

voldsomme oversvømmelser, er 

Terai. Her ligger Rupandehi- 

distriktet, som Mission Østs 

partnerorganisation befinder sig 

i. Organisationens leder, Ramesh 

Thapa, har besøgt adskillige af 

de fattigste mennesker i lokal-

området, og han fortæller, at 

mange har mistet alt, deres hus, 

afgrøder, husdyr og andre ejendele 

på grund af den kraftige regn, der 

har væltet ned siden juli. Flere 

familiers indtjeningsgrundlag er 

forsvundet, de bor midlertidigt i 

skolebygninger, og børnene går 

fra dør til dør for at tigge mad. 

Mission Øst hjælper de værst 

ramte med de fornødenheder, der 

skal til for, at de kan overleve.

I alt er flere end 333.000 påvirket 

af oversvømmelserne i Nepal, flere 

end 21.500 familier er fordrevet 

fra deres hjem og mindst 96 er 

døde.

Du kan give et andet menneske 

en chance for at overleve. Brug 

girokortet på bagsiden eller hjælp 

ofrene for vandmasserne på 

Mission Østs hjemmeside  

www.miseast.dk



16

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 lukket kuvert til: 

For blot ti år siden var 

Tadsjikistans allerfattigste 

fuldkommen afhængige 

af nødhjælpspakker med 

mad. I dag kan mange af 

dem klare sig selv, fordi de 

igennem Mission Øst har fået 

rent drikkevand og har lært 

om sundhed og forbedrede 

dyrkningsteknikker.

Men den næste 

oversvømmelses eller 

jordskælvs ødelæggelse må og 

skal vi også forebygge.

Din hjælp gør igen forskellen.

Støt Mission Øst i dag.

Din hjælp nytter

– hjælp der når frem

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

 +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 0709

– hjælp der når frem

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev

773 1566

– hjælp der når frem

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

+01<


