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Mød Greta og de andre fejlbehandlede 
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Forsidefoto:
”Mit største ønske er, at Greta 
lærer at tale og gå,” siger Gretas 
mor, Mary, der bor med sin 
mand og Gretas lillesøster i en 
af Armeniens fattige provinser. 
Greta, der har en spastisk 
lammelse, får i dag hjælp 
af specialister på det lokale 
Mission Øst center, der kun er 
få år gammelt.
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Armenien
– Min søn blev helt blå i hovedet, men lægen  
overbeviste mig om, at vi gjorde det rigtige
Allerede i bussen på vej til lægen plejede lille Garik at gå i panik. Han 
vidste, hvad der ventede ham. ”Han græd og skreg,” husker hans mor 
Sirandukht. Men hun gjorde, hvad hun troede, var bedst for ham. Gariks 
historie er en historie om Armeniens udbredte fejlbehandlinger af børn 
med handicap og et sundhedssystem, der i den grad mangler ressourcer.

Pakistan
– Hjælp til de svageste af de svageste
Først ramte jordskælvet, så overtog Talebanmilitsen 
kontrollen, og siden kom oversvømmelsen, der 
vaskede veje og broer væk og afskar befolkningen 
fra resten af omverdenen. Hvis der er en lokalbefolk-
ning i Pakistan, der har brug for hjælp, er det i den 
grad børn og voksne i den ulykkesramte Swat-dal.

10-11Tadsjikistan
– To liv, der gik i 
hver sin retning
Både Isabella og 
Amir kom til verden 
efter komplikationer 
ved fødslen. Isabella 
fik hjælp  og udvikler 
sig i dag normalt. Amir må leve med et handicap resten af sit 
liv og er allerede blevet smidt ud af skolen én gang, fordi han 
ikke rejste sig hurtigt nok for læreren.

Rejser
– Oplev smukke Nepal og  
historiske Armenien
Unitas Rejser og Mission Øst giver dig nu muligheden for at 
blive overvældet af Asiens natur eller Østeuropas historie 
og samtidig stifte bekendtskab med hjælpearbejdet. Der er 
indtil videre mange tilsagn, men ikke nok tilmeldinger. Bestil 
din rejse nu, hvis du vil være sikker på at komme med. 

Afghanistan
– Kan man drikke sig til livet?

Om en måned skal 
børn og voksne i 
landsbyen Taka Tamest 
ikke længere drikke af 
samme flod som æsler 
og andre dyr.
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Hvordan får en landsby  
i Afghanistan rent vand?

Først henvender landsbyens 
ældre sig til distriktsgu-
vernøren. Han råder ikke 
over de ressourcer, der 
skal til, så han henviser 
dem til provinsguvenøren. 
Provinsguvernøren har 
heller ikke det nødvendige 
budget og foreslår i stedet, 
at de retter henvendelse til 
ministeriet i Afghanistan, der 
har ansvar for udvikling af 
landdistrikterne. Men også 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

til området, stoler lokal-
befolkningen og de lokale 
myndigheder på os, og det er 
vores nummer, de drejer, når 
de har brug for hjælp.

Dét er Mission Østs styrke. 
Vi vil altid hjælpe de svageste 
af de svageste. Netop derfor 
kan vi heller ikke acceptere, 
at børn og voksne i Swat-
dalen ikke får hjælp efter den 
altødelæggende oversvøm-
melse i Pakistan, fordi veje 
og broer har afskåret dem fra 
omverdenen og nødhjælpen i 
at nå frem (se side 8-9). 

Hvem er så Mission Øst? Det 
er dig og mig, der står sam-
men om at hjælpe nogle af de 
fattigste i øst og asien. Det er 
os, der bliver kaldt på. Vores 
beslutninger afgør, hvilken 
virkelighed de skal leve i.

her må man sende de ældre 
videre. Resultatet bliver 
Mission Øst, som i øjeblikket 
er befolkningens stabile 
støtte i dette skrøbelige land. 
Og sådan er det gået til, at 
landsbyen Taka Tamest om 
en måned kan erstatte det 
møgbeskidte flodvand med 
rent drikkevand (læs mere 
side 12-13).

Jeg besøgte Taka Tamest og 
flere af nabolandsbyerne i 
april. Da vores bil endelig 
nåede frem efter timer på 
grusveje i bjergene, føltes det 
som om, at hver enkel knogle 
i mit skelet var gået af led. 
Det er barske vilkår, Mission 
Øst arbejder under. Og i 
disse områder så langt fra 
alfarvej er vi ofte de eneste, 
der tør, kan og vil vove os ud. 
Efter mere end ti års hjælp 

Den stabile støtte

April 2011: Indbyggerne i Taka Tamest og 
Mission Øst graver ud til de rør, der skal 
forsyne landsbyen med rent drikkevand fra 
juni måned.
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Allerede i bussen på vej til 
lægen plejede lille Garik at 
gå i panik. Han vidste, hvad 
der ventede ham. ”Han græd 
og skreg,” husker hans mor 
Sirandukht. Men hun gjorde, 
hvad hun troede, var bedst 
for ham. 

Da Garik var et år gammel 
opdagede hans mor, at 
Gariks hånd bøjede indad, 
samtidig med, at han ikke 
havde kontrol over sine 
fingre. Han kunne heller 
ikke holde sin egen krops-
vægt og blev ved med at 
falde til siden, når hun satte 
ham op. Lægen ordinerede 
træningsøvelser, og cirka 
120 dage om året besøgte 
de lægen, fra Garik var et til 
tre år. ”I dag ved jeg, at det 

var en stor fejltagelse,” siger 
Sirandukht.

Hun får røde øjne, når hun 
tænker på, hvordan lægen 
lagde Garik ned, bøjede 
begge hans knæ op mod 
brystet og derefter pressede 
benene fra hinanden ud til 
hver side: “Garik plejede at 
blive helt blå i hovedet. Han 
græd, og jeg græd med ham. 
Hver gang bad jeg lægen om 
at stoppe, men han overbevi-
ste mig om, at min søn havde 
brug for det.” Men Garik fik 
det kun værre og værre.

Fattigdom  
forstærker situationen
I Armenien kan læger finde 
på at ordinere vitaminpiller 
mod muskelsvind og fortælle 

Min søn blev helt blå i hovedet, 
men lægen overbeviste mig om, at vi  gjorde det rigtige

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Det gør Mission Øst:

I Armenien er dét at have 
et barn med handicap så 
stor en skam, at forældre 
stadig kan finde på at 
gemme børnene væk i 
hjemmet. Mange får aldrig 
en diagnose og lægehjælp, 
og mange af dem, der gør, 
ender med at få en forkert 
og nogle gange helt fatal 
behandling. Med en fat-
tigdom, der breder om sig, 
har myndighederne nok 
at se til, og derfor er det 
afgørende, at Mission Øst 
og vores lokale partner - 
organisationer tager 
ansvar for blandt andet at:
- uddanne landets læger, 
- oplyse familierne om 
børnenes muligheder,
- sørge for det sociale 
sikkerhedsnet, der mangler, 
i form af gratis centre og 
det nødvendige udstyr, så 
børn med handicap får et 
værdigt liv.

Gariks mor betalte et fast beløb til lægen for hver behandling. Med 360 
besøg blev det til en pæn sum penge for familien, der lever af faderens 
beskedne indkomst som fisker. I det center, Mission Øst har opført i 
lokalområdet, er hjælpen gratis.
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Min søn blev helt blå i hovedet, 
men lægen overbeviste mig om, at vi  gjorde det rigtige

forældre, at det er helt nor-
malt, at børn først begynder 
at tale, når de er syv år gamle. 
Familiers viden om børns 
sundhed er så mangelfuld, at 
de ikke opdager et medfødt 
handicap, før der er gået flere 

af de mest afgørende måneder 
eller år af børnenes liv. Og i de 
landsbyer, hvor Mission Øst 
arbejder, gør fattigdommen 
blot alting værre. 
Uvidenhed, fattigdom, dårlig 
uddannelse, ingen ressourcer, 

skyld, skam og tabu gør mange 
tusinde børn med et handicap 
til gidsler i dagens Armenien. 
Indtil for få år siden, var Garik, 
der i dag er otte år gammel, et 
af dem. Hans mor, Sirandukht, 
fik besked på også at udføre 

Naturmedicin, nåleterapi og healing hjalp ikke Greta

Mary glæder 
sig til, at 

seksårige Greta 
bliver bedre til at 
kommunikere, så 
hun kan fortælle, 
når hun har ondt 
i tænderne eller 

andre steder.

Selvom Greta blev født hele 
otte uger for tidligt, skulle der 
gå tre år, før lægerne fortalte 
hendes mor, Mary, at datteren 
led af cerebral parese, en 
spastisk lammelse. Mary 
kendte slet ikke sygdommen 
og måtte få sin læge til at 
forklare, at den er meget svær 
at helbrede. I dag bebrejder 
Mary sig selv, at hun måske 
ikke interesserede sig nok for 
at finde ud af, hvad der var 
galt med hendes lille pige. 
Men måden, Mary holder 
Greta på, smiler til hende på, 
sørger for, at hun sidder godt 
i stolen på, viser tydeligt, at 
denne mor hverken mangler 
interesse eller kærlighed til 
sin datter.

I årene efter prøvede Mary 
både kinesisk naturmedicin 
og nåleterapi samt spirituel 
healing. Men intet hjalp 
Greta. For et år siden blev 
hun overtalt til at besøge 

Mission Østs nye center 
i området, hvor Greta nu 
får hjælp af uddannede 
specialister.
”Mit største ønske er, at hun 
lærer at tale og gå,” siger 
Mary. ”Jeg gør mit bedste for 
at tage mig af hende, men 
det er svært,” tilføjer hun 
med våde øjne.

Greta er ikke den eneste, der 
bliver tilbudt hjælp i centret. 
I støttegrupper får forældre 
som Mary mulighed for at 
bearbejde følelsen af skyld og 
finde opmuntring hos hin-
anden. Og i Marys situation 
betyder det alverden, at der er 
andre mødre, hun kan læne 
sig op ad.
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Da Azat var syv år gammel 
faldt han ned fra et træ. 
Han mistede bevidstheden 
og blev sendt til et hospital 
i regionen. Men opholdet 
blev ganske kort. Han fik 
aldrig en diagnose og heller 
ingen behandling. Hans 
familie havde ganske enkelt 
ikke råd. I flere år efter 
døjede Azat med hovedpine, 
koncentrationsproblemer, 
kvalme, nervøsitet, indlæ-
ringsvanskeligheder, hukom-
melsessvigt, aggressivitet og 
søvnproblemer. 
Azat og hans familie er 
yderst fattige. Og uden et 
socialt sikkerhedsnet får han 
og mange andre børn ikke 
den hjælp, de har brug for. 
Derfor giver Mission Øst og 

de lokale partnerorganisa-
tioner i Armenien dem det 
sikkerhedsnet, de mangler. 
Azat er blevet undersøgt, 
og en scanning viste, at han 

havde et for højt blodtryk 
i kraniet. Han blev henvist 
til en neurologisk klinik, 
hvor han har modtaget 
gra tis lægehjælp.  

øvelsen, der gjorde hendes 
lille søn helt blå i hovedet, 
derhjemme: ”Men jeg pressede 
ikke hans ben lige så hårdt 
som lægen. Det kunne jeg 
ikke få mig selv til,” siger hun.

Operation nødvendig
Efter tre år og 360 lægebesøg 
var der en anden læge, 
der tilfældigt overværede 
’øvelsen’ på klinikken og 
fortalte Sirandukht, at hun 

Et lille fald, der ændrede alt

Ambassadør Mikael Jarnvig har besøgt Azat i Armenien. Azat var bare en 
glad dreng, der elskede at klatre i træer, indtil han en dag faldt ned fra et. 
I et land uden socialt sikkerhedsnet ændrede faldet hans liv totalt.

Garik (til højre) lader ikke sin manglende fysik i ben og fødder stå i vejen for drømmene. Han elsker 
at lege med biler med sin lillebror, og når han bliver stor, vil han være chauffør!
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ikke skulle lade drengens 
læge gøre sådan ved sin søn. 
Det havde hun kun brug 
for at høre én gang: Hun 
afbrød straks behandlingen. I 
stedet tog hun Garik med til 
et lægecenter, som Mission 
Øst samarbejder med i 
Armenien. Her har lægerne 
med hjælp fra Danmark fået 
undervisning i, hvordan man 
behandler børn med handi-
cap, så de rent faktisk får det 

bedre. Inden længe kunne 
Garik selv bruge sine hænder 
og holde på sit legetøj. Han 
kunne så småt gå, men da 
knoglerne i hoften begyndte 
at sige lyde, var det tegn på, 
at en operation var nødven-
dig: En skade, som forment-
lig er opstået på grund af den 
smertefulde behandling hos 
den første læge. I dag sunder 
han sig stadig efter operation 
nummer to tidligere på året. 

”Garik har stadig 
ikke fået sin appetit 
tilbage, og han kan 
ikke så godt lide 
berøring. Men jeg 
er glad for, at jeg endelig kan 
give ham den rette behand-
ling. Nu mangler han bare at 
lære at gå,” siger Sirandukht 
optimis tisk. 

Asya blev født to måneder 
for tidligt og vejede kun 
halvandet kilo, da hun kom 
til verden. Lægerne rådede 
hendes mor, Mary, til at sørge 
for opfølgende behandling til 
sin datter cirka hver anden 
måned, men Mary havde ikke 
råd til de to timers transport 
til hovedstaden, som var det 
nærmeste sted, hvor hun 
kunne få hjælp. I løbet af sine 
første fire leveår blev Asya 
derfor kun tilset af en læge 
tre gange i alt. 
Født med en spastisk lam-
melse på grund af den tidlige 
fødsel og uden hjælp lærte 
Asya derfor hverken at gå 
eller tale. ”Jeg havde det 
forfærdeligt. Jeg forstod hende 
ikke. Når hun havde mave-
pine, vidste jeg ikke, hvor det 
gjorde ondt,” fortæller Mary.

Da Mission Øst sammen 
med lokale partnere byggede 
regionens første genoptræ-
ningscenter i 2008 for børn 
med handicap, var Asya 
blandt de første patienter. 
Dette center ligger nemlig i 
gåafstand fra hjemmet. Nu 
har hun fået hjælp af fysio-
teraputer til at træne ben og 
hænder: ”I dag kan hun selv 
holde på brødet,” siger den 
stolte mor. Hun deltager 
selv i centrets støttegruppe 
for forældre: ”Det giver mig 
en form for ro, når vi deler 
vores problemer med hinan-
den,” siger Mary, der stadig 
arbejder med følelsen af 
skyld, fordi hun ikke havde 
råd til at tage sin datter med 
til lægen dengang.

Ingen penge = ingen lægehjælp

Syvårige Asya kan i dag gå korte ture selv. Trapperne 
op til hjemmet skal hun dog have hjælp af sin mor 
for at klare.

Læger kan finde på at 
ordinere vitaminpiller mod 
muskelsvind og fortælle 
forældrene, at det er helt nor-
malt, at børn først begynder at 
tale, når de er syv år gamle.
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Først ramte jordskælvet, så 
overtog Talebanmilitsen 
kontrollen, og siden kom 
oversvømmelsen, der vaskede 
veje og broer væk og afskar 
befolkningen fra resten af 
omverdenen. Hvis der er en 
lokalbefolkning i Pakistan, 
der har brug for hjælp, er det i 
den grad børn og voksne i den 
ulykkesramte Swat-dal.

Måske lyder ”Swat-dalen” 
i Pakistan som noget, du 
har hørt før? For præcis to 

år siden skrev de danske 
medier om flere millioner 
menneskers flugt derfra, 
mens den pakistanske hær 
under blodige kampe be-
kæmpede Taleban i området. 
Kun måneder forinden havde 
Taleban formelt indført streng 
sharialov i området, hvilket 
blandt andet medførte luk-
kede pigeskoler, 
piskeslag  
ved alko-
holindtag 
og stening 

Hjælp til de svageste  
af de svageste i Pakistan

Problemerne  
i Swat-dalen:
-  Veje og broer er vasket væk 

og har afskåret området fra 
at modtage den nødven-
dige nødhjælp. Meget af 
den lovede hjælp er aldrig 
nået frem.

-  Området var endnu ikke 
kommet på fode efter 
jordskælvet i 2005, og 
befolkningen har derfor haft 
sværere end andre områder 
ved at håndtere hungers-
nød, sygdom og ustabilitet 
efter oversvømmelsen.

-  Mange internt fordrevne 
fra kampene i 2009 er ikke 
blevet registreret efter deres 
hjemvenden og står derfor 
ikke på myndighedernes 
liste til at modtage hjælp.

-  Ni ud af ti børn lider af 
diarré blandt andet på 
grund af inficeret vand.

-  Hjælpen til traumatiserede 
kvinder og børn mangler.

AFGHANISTAN

KINA

INDIEN

Pakistan

SWAT

56-årige Gulmeena fik ikke 
noget af den første nødhjælp, 
der blev uddelt i hendes 
distrikt. Hun er enke og 
har ingen sønner, der kan 
hente sækkene i det mands-
dominerede samfund. Først 
da Mission Øst og partner 
ankom til området og forsik-
rede hende, at der ville være 
kvindelige medarbejdere til 
stede ved uddelingen, turde 
hun møde op og få sin ration.

Gulmeena mistede både 
sit hjem, sin ene ko og de 
to geder til vandmasserne. 
Siden hendes mand døde 
i en trafikulykke, havde 

dyrene og små rengøringsjobs 
været hendes mulighed for at 
brødføde de tre døtre. 
”Men der var ikke nok penge 
til at sende børnene i skole, 
og derfor har ingen af mine 
piger en uddannelse,” fortæl-
ler Gulmeena.

Nu er der slet ingenting 
tilbage, og Gulmeena er 
afhængig af nødhjælpen, 
indtil hun får bygget sit liv op 
på ny. Hun er glad for, at hun 
blev kontaktet af Mission Øst 
og partner, så hun nu kan få 
sin pakke. Første uddeling 
giver hende og døtrene mad 
til de næste to måneder.

Skal man ikke spise, bare  
fordi man er kvinde?

Hvorfor går Hamid ikke i skole? På 

www.miseast.org kan du læse om 

den 13-årige dreng i Swat-dalen og 

se flere billeder fra området.
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Det gør Mission 
Øst og vores lokale 
partnerorganisation: 
- Uddeler nødhjælp i form 
af blandt andet mad og 
hygiejnepakker.

- Uddeler landbrugsdyr, så 
familier kan genetablere 
fødevareproduktionen.

 - Sørger for rent vand.

- Opsøger de mest udsatte 
grupper (mennesker med 
handicap, forældreløse 
børn, ældre) og sørger for at 
tage særlig hånd om deres 
specielle behov.

for utroskab. Blot tre et halvt 
år tidligere ramte et voldsomt 
jordskælv Kashmir, der sårede, 
dræbte og ødelagde mange 
hjem også i Swat-dalen. Men 
oversvømmelsen i 2010 er 
alligevel den værste katastrofe, 
som den pinte befolkning i 
Swat har oplevet til dato.

I september rejste et hold 
fra Mission Øst til Pakistan. 
Ingen af de områder, det 
besøgte i hverken nord 
eller syd kunne måle sig 
med det behov, der findes i 
Swat-dalen. Derfor arbejder 
Mission Øst lige nu intenst 
sammen med en lokal 
partnerorganisation i området 
for at hjælpe befolkningen 
med at overleve og bygge 
livet op på ny.

Arshad, 28 år, blev ramt af 
polio, da han var lille, og har 
siden levet med et handicap, 
der gør det svært for ham 
at gå. Da oversvømmelsen 
ramte hans landsby, skyllede 
den stien til familiens hus 
væk og begrænsede hans 
bevægelighed endnu mere. 
De andre i landsbyen kunne 
i forvejen ikke forstå, hvorfor 
han overhovedet gik uden for 
huset, når han havde et han-
dicap, og hans egen familie 
havde aldrig opmuntret ham 
til at søge et arbejde. Ingen 
regnede med, at han kunne 
bidrage med noget som helst.

En dag bankede det på døren 
fra det Mission Øst støttede 
projekt med et tilbud om 
nødhjælp. Familien havde 

mistet alle ejendele under 
oversvømmelsen. Arshad 
blev spurgt, hvad hans behov 
var, og han svarede: ”For 
alle mennesker er det første 
behov mad.” Derefter fortalte 
han, hvordan han skammede 
sig over, at hans gamle far 
måtte ud og lede efter mad til 
ham. Vores partner opmun-
trede ham til at komme ned 
til det sted, hvor nødhjælpen 
blev uddelt, og sørgede også 
for transport til ham. 

Den dag skaffede Arshad 
ikke kun mad til familiens 
overlevelse i ugerne frem. 
Han fik en bid af sit selvværd 
tilbage: ”Jeg er så stolt af, at 
jeg har hjulpet min far med 
at skaffe mad. Det gør mig 
taknemmelig.”

Efter uddelingen fortalte 
Arshad, at han ikke længere 
vil lade folk afskrække ham 
fra at deltage i hverken 
arbejde eller sociale aktivi-
teter uden for huset: ”Det er 
min ret,” siger han.

Arshad sørger for maden

Der vil blive dannet grupper til 
beskyttelse af børns rettigheder 
i Swat-dalen, og medarbejderne 
i grupperne får uddannelse i at 
opsøge og hjælpe forældreløse 
og traumatiserede børn efter 
oversvømmelsen.

Arshad henter 
nødhjælp til familien
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Både min datter Isabella og 
Amir kom til verden efter 
komplikationer ved fødslen. 
Isabella fik hjælp og udvik-
ler sig i dag normalt. Amir 
må leve med et handicap 
resten af sit liv og er allerede 
blevet smidt ud af skolen én 
gang, fordi han ikke rejste 
sig hurtigt nok for læreren. 

Under min datters fødsel 
var der risiko for, at hun 
ville komme til at mangle 
ilt. Sygeplejerskerne og en 
jordemor fulgte med i hendes 
hjerterytme, og da det var 
tid til at få hende ud, tog vi 
elevatoren til sygehusets 2. 
sal, hvor de havde udstyr til 
at trække hende ud.

I Tadsjikistan mødte jeg for 
nylig en kvinde, Daheammo, 
der kunne fortælle den 
samme historie. Det vil 
sige dertil, hvor sønnen 
Amirs hoved sad fast, og så 
ikke længere. For da han 
blev født, havde de ikke 
udstyr til rådighed til at følge 
hjerterytmen. Der var ingen 
elevator og ingen redskaber 
til at trække barnet ud med. I 
dag lever Amir derfor med et 
fysisk og et mentalt handicap 
på grund af manglende ilt 
under fødslen. Daheammos 
historie gjorde indtryk på 
mig. Det kunne have været 
min egen datter. På den ene 
side er jeg taknemmelig. På 
den anden side synes jeg, det 

er så uretfærdigt, at så simpelt 
udstyr og hjælp ikke er til 
stede alle vegne. 

”Skolen er ikke et sted  
for handicappede”
Daheammo fortalte mig, 
at hun har to døtre og tre 
sønner. Amir er den yngste. 
Hendes mand er arbejdsløs, 
og familien lever af hendes 
løn. Alligevel har Daheammo 
sagt ja til at lede den lokale 
støttegruppe, som Mission Øst 
har været med til at oprette for 
forældre til børn med handi-
cap. Jeg spurgte imponeret, 
hvorfor hun bruger tid på at 
arbejde frivilligt, når hun har 
fem børn – et af dem med et 
handicap – et fuldtidsarbejde 
og et hjem, der skal passes? 
”Det er naturligt for mig at 
hjælpe andre, lige som jeg selv 
er blevet hjulpet,” svarede hun. 

I Tadsjikistan er det vedtaget 
ved lov, at børn med handi-
cap har lige så meget ret til 
at gå i skole som børn uden 
handicap. Men det er ofte en 
udfordring at komme til at 
gøre brug af den rettighed. 
Da Daheammo begyndte sit 
arbejde som leder af støt-
tegruppen, gjorde Mission 
Øst hende opmærksom på, at 
lovgivningen giver Amir ret 
til undervisning.

Daheammo troppede derfor 
op på skolelederens kontor 
for at få indskrevet sin søn. 

To liv, der gik i hver sin retning

Amir fungerer jo 
hverken mentalt eller 
fysisk, havde skole-
lederen konstateret. 
Men Amir udvikler sig 
hele tiden, selvom det 
ikke går lige så hurtigt 
som med klassekam-
meraterne.

Af Filip Buff Pedersen, 
projektmedarbejder  
i Mission Øst
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Skolelederen accepterede 
kun modvilligt. Kort tid efter 
kunne hun sende Amir i 
skole, men der gik ikke lang 
tid, før han blev smidt ud 
af skolen igen. Hun fik den 
besked, at de ikke kunne have 
handicappede børn gående. 
Hendes søn fungerede jo 
hverken mentalt eller fysisk, 
og det havde skolelederen 
selv konstateret. Daheammo 
var ked af det og spurgte ind 
til problemet. Det viste sig, 
at Amir ikke havde rejst sig 
hurtigt nok, når læreren kom 
ind i klassen, og ”det var et 
problem”.

Præsenterede skoleleder  
for lovgivningen
En medarbejder fra Mission 
Øst i Tadsjikistan var ivrig 
efter at høre, hvordan det 
gik med Daheammos søn i 

skolen, og Daheammo måtte 
fortælle, at han var blevet 
smidt ud. Mission Øst gav 
hende kopier af lovgivningen, 
og endnu engang mødte hun 
op på skolelederens kontor 
for at kræve sin ret – blot 
for at få samme besked: Din 
søn er ikke velkommen her. 
Daheammo lod sig ikke slå 
ud og præsenterede skolele-
deren for lovgivningen, der 
kræver, at skolerne tager sig 
af børnenes særlige behov. 
Sort på hvidt. I dag er Amir 
tilbage i skolen.

Den gamle arv fra Sovjet, 
hvor det stærke menneske 
blev hyldet, får stadig mange 
til at se et forkert og ubru-
geligt barn i stedet for et 
barn med et handicap. Især 
skolesystemet i Tadsjikistan 
har ikke overskuddet, erfarin-

gerne og kompetencerne til 
at at tage sig af de børn, der 
stikker lidt udenfor. Mange 
fokuserer på problemerne og 
ikke på børnenes potentiale. 
Amir får lidt hjælp 
af sine kammerater, 
men ikke nær nok til 
at leve op til sit fulde 
potentiale. Alligevel 
er han kun et år 
bagud, fordi Mission 
Øst hjalp Daheammo 
med at gribe ind. Og 
det er en tydeligt stolt 
mor, han kommer hjem til, 
når skoledagen er ovre!

Amir lever med et fysisk og et mentalt handicap på grund af 
manglende fødselshjælp. Hans mor, Daheammo, har siden kæmpet 
for at give ham en plads i samfundet.

”Daheammos historie gjorde indtryk på mig. Det kunne have været 
min datter,” siger Filip Buff Pedersen, her med fireårige Isabella.

Endnu engang mødte 
Daheammo op på skole-
lederens kontor for at kræve 
sin ret – blot for at få samme 
besked: Din søn er ikke 
velkommen her.
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Ja, det kan man! Når du 
læser dette, er der kun en 
måned til, at børn og voksne 
i landsbyen Taka Tamest i det 
nordlige Afghanistan slipper 
for at bruge flodens vand i 
madlavningen og til at slukke 
tørst. Vandbårne sygdomme 
som diarré (der årligt dræber 
flere end 4.000 børn om 
dagen på verdensplan) har 

indtil videre været dagligdag 
på grund af det inficerede 
vand. Men i juni måned er 
landsbyens første vandsystem 
færdigt. I andre landsbyer, der 
tidligere har fået rent vand, 
er forældre ikke længere nødt 
til at bære barnekister væk et 
par gange om måneden. Det 
rene vand vil helt sikkert også 
redde børneliv i Taka Tamest.

Kan man drikke sig til livet?
Af Kim Hartzner, 
generalsekretær  
i Mission ØstVi har brug  

for din hjælp

I et distrikt som Argu i det 
nordlige Afghanistan er der i 
alt 166 landsbyer, men indtil 
videre har Mission Øst kun 
været i stand til at hjælpe 
fire af dem med rent vand, 
latriner og undervisning i 
livsnødvendig hygiejne. Du 
kan være med til at redde 
liv i de andre landsbyer. 
Tilmeld dig BetalingsService 
bag på bladet. Børnene henter vand i floden, hvor æsler og andre dyr lægger deres afføring. Analyser viser, 

at antallet af mikrober (vira, bakterier, svampe m.m.) er så stort, at vandbårne sygdomme er en 
epidemi i området.
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Cirka hvert fjerde barn i Afghanistan 
dør inden sin femårs fødselsdag. 
Det skyldes i høj grad inficeret vand. 
Udover otte vandposte i landsbyen får 
børnene i Taka Tamest deres helt egen 
vandhane i landsbyskolen.

Mission Øst sørger for alle 
materialer såsom vandrør, 

cement, vandhaner, 
graveredskaber samt den 
krævede tekniske eksper-
tise. ”Det opmuntrede mig 
at se, hvor meget landsby-
boerne selv bidrager med 

arbejdskraft,” siger generel-
sekretær Kim Hartzner.

Det rene vand kommer fra en kilde i bjergene 2,5 kilometer 
fra landsbyen. I marts smeltede sneen endelig, og 42 lands-
byboere kunne gå igang med at grave ud til rørene. Erfaringer 
viser, at når landsbyen involveres i opførelsen, ansporer det 
til langt bedre vedligehold. 

Sidste år henvendte 
landsbyens ældre sig til 
myndighederne for at 
få rent vand. Løsningen 
blev Mission Øst, 
som i øjeblikket er 
befolkningens stabile 
støtte i dette skrøbelige 
land.

Om en måned skal denne dreng ikke længere hente drikkevand 
i floden. Landsbyen får samtidig latriner, sæbe og undervisning i 
hygiejne. I en del af verden, hvor håndvask efter toiletbesøg/før 

madlavning ikke er basal viden, er undervisning yderst vigtig.
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Unitas Rejser og Mission Øst giver dig nu muligheden for at blive 
overvældet af Asiens natur eller Østeuropas historie og samtidig 
stifte bekendtskab med det vigtige hjælpearbejde. Der er indtil 
videre mange tilsagn, men ikke nok tilmeldinger. Så bestil din rejse 
nu, hvis du vil være sikker på at komme med. 

Besøg byen Bhaktapur, der er 
på UNESCOs verdensarvliste 
med sine keramikbutikker, 
væverier og træværksteder – 
og forbered dig på et hjerte-
gribende møde med børnene 
på det børnehjem, Mission 
Øst samarbejder med nær den 
indiske grænse.
Vil du se noget af det smuk-
keste og mest spændende på 

denne klode? Vil du opleve 
det nepalesiske folk helt tæt 
på og stifte bekendtskab med 
autentisk asiatisk kogekunst? 
Så skal du tage med Unitas 
Rejser og Mission Øst til Nepal 
den 1.-12. november. Prisen 
er 14.995 kr. for en rejse, der 
byder på lidt mere end et 
normalt turistbesøg. Prisen er 
inklusiv de fleste måltider.

Rejseleder på begge ture 
er Mission Østs stifter, 
75-årige René Hartzner, 
for hvem hvert et sving i 
vejen bringer minder og 
sjove anekdoter frem, som 
han vil dele rigt ud af både 
i Nepal og i Armenien. 
René har besøgt begge 
lande mindst et dusin 
gange og kan fortælle om 
den forandring, han selv 
har oplevet i menneskers 
liv i landene.

For et detaljeret dagsprogram, 

tilmelding og mere information, se 

www.unitasrejser.dk eller kontakt 

Unitas Rejser på tlf. 87 23 12 40

Oplev verden fra en af sine smukkeste sider i Nepal

Lad Armeniens historie og  
imponerende kirker overvælde dig
Resterne af næsten 2.000 års 
kristendom er imponerende. 
Mange års turbulent historie 
har sat sit præg på det ellers 
billedskønne Armenien, 
der ligger som et historisk 
knude punkt mellem øst og 
vest.
For tredje år i træk arrangerer 
Unitas Rejser og Mission Øst 
et uforglemmeligt besøg i den 
tidligere sovjetrepublik, hvor 
landets kirker virker som et 
historisk vingesus. Vi skal 
blandt andet se Khor Virap, 
hvor Gregor Lysbringeren sad 
i fangehul i 13 år, inden han 
fik kongen til at udnævne 
Armenien til verdens første 
kristne nation. Turen går 

også til nogle af de landsbyer, 
hvor Mission Øst må banke 
på døre for at finde de børn, 
der gemmes væk på grund 
af deres handicap – noget 
der er forbundet med stor 
skam i Armenien. Rejsen til 
Armenien finder sted  
den 2.-10 september og 
koster 10.695 kr. 

Khor Virap
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde 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 kontonummer er 
31 73 08 90 07.

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

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

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.

15.000 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pen-
gegave til Mission Øst, kan du 
trække pengene fra i skat, hvis 
du giver 500 kroner eller mere 
på årsbasis. De første 499 kroner 
giver desværre ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Sådan støtter du 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 os mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød  
– også i morgen.

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

1) Du bruger mindre tid, da 
betaling kan ske automatisk, 
indtil du aflyser det.

2) Det er gratis for dig og 
kræver mindst tid for os at 
håndtere.

3) Med BS indbetalinger 
ved vi løbende, hvad der 
kommer ind, og kan derfor 
hurtigere hjælpe dem, der er 
i nød. Tænker du på at give 
din støtte via BS, og har du 
spørgsmål hertil, kan du ringe 
til Carina på Mission Østs 
kontor på tlf. 39 61 20 48.

Hjælp os med at udnytte  
ressourcerne bedst muligt
BS (Betalingsservice) er i øjeblikket det billigste betalingsmiddel med den nemmeste 
måde for os at administrere din støtte på. Derfor opfordrer vi alle, der vil støtte 
Mission Øst, til at gøre brug af denne mulighed. Den giver dig mindst 3 fordele.

Tak, om du vil over-

veje at støtte via 

Betalingsservice.
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Dato Underskrift
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her skal være brødtekst

Rubrik

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

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0901

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
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Hjælp os med at give de udsatte børn  
i Øst og Asien den rette omsorg.

Støt Mission Øst i dag.

Giv dem hjælp 
i barndommen


