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Alinas far arbejder i marken, og 

hans indkomst rækker næsten 

ikke engang til at brødføde fami-

lien. Da deres hus brændte ned 

for nogle år siden, lod myndig-

hederne dem flytte ind i et koldt 

værelse på anden sal i en gammel 

nedlagt børnehave. Men nu har 

myndighederne andre planer for 

bygningen.

Ved et besøg hos viceborgmeste-

ren talte vi familiens sag og bad 

om, at de ville få et sted at bo, 

når myndighederne inddragede 

børnehaven. Viceborgmesteren 

lovede at finde en ny bolig til 

familien og hjælpe dem med 

at få varme i hjemmet. 

Vi bad også om, at den 

treårige Araik omsider ville 

blive registreret, hvilket lyk-

kedes. Officielt eksisterede 

han ikke – ligesom 25-30 

Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

Mindre end en time fra den lejlighed 

i Armenien, hvor jeg bor med min 

kone og mine tre sønner, lever børn, 

der formentlig kun på fjernsynet 

kan se den overflod, resten af os 

oplever – hvis de fattige børn da 

overhovedet har et fjernsyn. 

Den femårige pige Marine (billed-

et), som vi tidligere har omtalt, er 

ét af dem. Da jeg besøgte familien 

før jul, var sneen faldet i Armavir, 

og moderen fortalte, at der inden 

døre var minusgrader om natten. 

Efter besøget tog Mission Øst og 

vores samarbejdspartner Nairi op 

til viceborgmesteren for at fortælle 

om familiens nød. Viceborgmeste-

ren lovede, at familien vil få et nyt 

tag, så regn og sne ikke længere 

trænger ind.

Et par hundrede meter derfra 

bor otte måneder gamle Alina 

med sine to ældre brødre og sine 

forældre.

Nu eksisterer Araik også officielt
procent af alle de børn, vi har be-

søgt i det fattige Armavir. Systemet 

med at registrere børnene fungerer 

ikke. Det betyder, at familien 

aldrig har fået de beskedne børne-

penge for Araik, som de burde få. 

Marine, Alina og Araik er ikke 

enestående tilfælde. Vores under-

søgelser viser, at der på landsplan 

findes 10.000 ekstremt udsatte 

børn, der er i fare for at bukke 

under for fattigdomsrelaterede 

sygdomme. 

I denne fortvivlede situation er det 

positive, at Mission Øst gennem 

de seneste måneder har været i 

stand til at sætte fokus på det store 

problem, såvel i medierne som ved 

møder med donorer og partnere. 

Reaktionen har været ganske 

overvældende. Både den armenske 

regering og de lokale myndigheder 

har bekræftet deres støtte til Mis-

sion Øst. 

Men vi kan ikke undvære støtten 

fra Danmark! Vi regner med jeres 

hjælp.

De varmeste hilsner fra Armenien,

Kim Hartzner, 

Læge og generalsekretær

Reaktionen har været 

ganske overvældende. 

Både den armenske 

regering og de lokale 

myndigheder har be-

kræftet deres støtte til 

Mission øst.

l e d e r
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”Man lærer, at man ikke kun skal 

tænke på sig selv,” fortæller 10-årige 

Philip Wikborg Hartzner, søn af Mis-

sion Østs generalsekretær. Sammen 

med sine klassekammerater har 

han besøgt Gavar specialskole for 

handicappede og børn med indlæ-

ringsvanskeligheder i Armenien.

En vinterdag rullede tre hvide 

minibusser ind på gårdsplad-

sen foran Gavar specialskole og 

børnehjem for handicappede i 

Armenien. 

I de efterfølgende timer fik pas-

sagererne, cirka 30 elever fra den 

internationale skole i hovedstaden 

Jerevan, et indblik i en verden, 

der ligger meget fjernt fra deres 

egen. Fjernt fra fladskærms-tv, 

mobiltelefoner og mærketøj. Fjernt 

fra varme stuer, dundyner og de 

daglige, mættende aftensmåltider. 

Børnene på den anden side af kost-

Generalsekretærens 10-årige søn 
besøger skole for handicappede

skolens mure kommer nemlig fra 

nogle af landets fattigste familier. 

De er socialt udsatte børn, handi-

cappede og børn med indlærings-

vanskeligheder, der har brug for 

ekstra hjælp, hvis de skal overleve 

og udvikle sig. 

10-årige Philip Wikborg Hartz-

ner var én af passagererne. Siden 

august har han boet i Armenien 

med sin mor, sine to brødre og sin 

far, Kim Hartzner, der er gene-

ralsekretær i Mission Øst. Den 

vinterdag oplevede han, hvordan 

børn i en af Armeniens fat-

tigste regioner lever.  

”Jeg kan ikke forestille mig 

sådan en skole i Danmark. 

Det havde ikke været tilladt 

– den var blevet revet ned 

for 20 år siden. Nogle dele 

af skolen var okay, fordi 

toiletter og baderum var 

sat i stand af Mission Øst. 

Men vinduerne i soveværelserne 

var så rådne, at man ikke kunne 

åbne dem. Det er ikke så slemt om 

vinteren, men når det bliver rigtig 

varmt om sommeren, så er det et 

problem, at børnene ikke kan få 

frisk luft, når de skal sove,” fortæl-

ler Philip.

”Deres senge var rigtig hårde. Jeg 

prøvede at ligge på én af dem, og 

det var som at ligge på mursten. 

Jeg var aldrig faldet i søvn, hvis jeg 

skulle sove dér.”

”Klasseværelserne var helt forfald-

ne. Væggene var ved at falde fra 

hinanden, malingen var skallet af, 

bordene var ridsede, og vinduerne 

var så rådne, at man ikke kunne 

åbne dem.”

Som om de aldrig  
havde set slik før

Besøget er et led i det et projekt, 

som den internationale skole 

gennemfører i samarbejde med 

Mission Øst. Målet er at skabe et 

venskab mellem børnene fra de to 

sociale grupper og hjælpe skolen 

og Mission Øst med at rejse penge 

til at renovere den forfaldne byg-

Af Tania Maria  
Lüders Rusbjerg,  
journalist i Mission øst

 ”De kender ikke rigtig til teknologi,” 
fortæller Philip Hartzner (tv.) om 
børnene på skolen i Gavar. ”De vidste 
ikke, hvad normale ting som tv og 
mobiltelefoner er. Jeg kom til at tage 
min mobiltelefon frem, og så kom 
de alle sammen og ville kigge. De 
pegede og gjorde store øjne, som om 
de ville sige, ”Årh, hvad kan den?”” 

”Deres senge var rigtig 

hårde. Jeg prøvede at 

ligge på én af dem, og det 

var som at ligge på mur-

sten. Jeg var aldrig faldet i 

søvn, hvis jeg skulle sove 

dér.” 10-årige 

Philip Wikborg Hartzner
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ning og skabe bedre indlæringsvil-

kår for børnene.

Den rette undervisning betyder 

utrolig meget for disse børns frem-

tid. Det, Philip husker allerbedst 

fra besøget, er, hvor talentfulde 

børnene viste sig at være på trods 

af deres handicap. 

”Jeg var overrasket og imponeret 

over, hvor dygtige de er. Jeg havde 

ikke forestillet mig, at de kunne 

det, de kunne. Nogle af drengene 

lavede møbler, og pigerne syede 

kjoler. De er gode til helt andre 

ting, end vi lærer i vores skole. De 

er ikke gode til det boglige, men 

de er gode med deres hænder. 

Skolen hjælper dem til at blive 

dygtige, så de bagefter kan komme 

ud og få et arbejde.”

Efter frokosten delte børnene fra 

den internationale skole gaver ud, 

som de havde med hjemmefra. 

Poser med slik, kager og tærter. 

”De små børn løb rundt med store 

øjne og åben mund og var helt 

vilde for at vise de voksne deres 

gaver. Det var meget rørende at se 

dem blive glade for så lidt. I Dan-

mark er det jo meget almindeligt 

at få en pose slik en gang imellem 

uden nogen speciel anledning 

– når man for eksempel skal for-

kæles hos mormor og morfar. Det 

var som om, at de aldrig havde set 

slik før,” siger Philip.

Hvis jeg havde penge nok

Philips lærer, fru Gillis, så, hvor 

stort et indtryk besøget gjorde på 

hendes egne elever.

”Selvom faciliteterne på skolen 

var rene og opfyldte de helt basale 

behov, og selv om der var gang i 

flere renoveringsprojekter, blev 

eleverne alligevel rørt over den 

Mission øst i 
Armenien

I årtier er handicappede blevet 

betragtet som en skamplet på 

samfundet og familien i Arme-

nien. Alt for ofte bliver de gemt 

væk derhjemme. De får ikke den 

rette lægelige behandling, og de 

fratages retten til at gå i skole og 

udvikle sig. Mission øst rejser 

rundt i landsbyer for at finde de 

familier, der har brug for øko-

nomisk hjælp og støtte til at give 

deres udviklingshæmmede børn 

en bedre fremtid.

I 2005 spillede Mission øst en 

afgørende rolle i vedtagelsen 

af en national lov, der giver 

handicappede og børn med 

indlæringsvanskeligheder ret til 

en uddannelse. Og i november 

2006 fik vi godkendt den natio-

nale læseplan, der giver børn 

med specielle indlæringsbehov 

en undervisning, der er tilpasset 

dem.

På skolen for handicappede og 

børn med indlæringsvanskelig-

heder i Gavar renoverer Mission 

øst blandt andet toiletter og 

baderum, så skolen ikke bliver 

nødt til at lukke men i stedet 

kan få flere forældre til at sende 

deres udviklingshæmmede børn 

i skole.

stærke kontrast til deres eget liv, 

og hvor lidt disse børn har.

Philip tilføjer:

”Man lærer, at man ikke kun skal 

tænke på sig selv. Man ser, hvor 

godt man har det. Efter besøget 

talte jeg med min bedste ven, som 

kommer fra en velhavende familie 

i Armenien. Han havde lært, at 

der er mange i hans eget land, der 

har det meget værre end ham selv. 

Det var rigtig godt at høre, at han 

tænkte sådan.”

Philip er ikke i tvivl om, hvordan 

han ville hjælpe, hvis han kunne.

”Hvis jeg havde penge nok, 

så ville jeg først og fremmest 

give børnene varme. Lige 

nu har de nogle store ovne, 

som de små børn løber rundt 

om, når de leger. Ovnene er 

rigtig varme, og børnene kan 

brænde sig meget, hvis de 

kommer til at røre dem.”

”Og så ville jeg give dem nye 

senge, maling, nye vinduer og 

bedre mad,” slutter Philip.

Han glæder han sig til at besøge 

skolen sammen med sine klasse-

kammerater igen i marts.

Efter frokosten delte elev-
erne fra den internatio-
nale skole små slikposer 
ud til børnene fra Gavar. 
Her er det Narine, 
der viser sin taknem-
melighed for gaven.

De er ikke gode til det bog-
lige, men de er gode med 
deres hænder,” fortæller 
Philip Hartzner, der var 
meget imponeret over, 
hvor talentfulde børnene 
på Gavar skolen er.

”Jeg var overrasket og 

imponeret over, hvor dyg-

tige de er… De er gode 

til helt andre ting, end vi 

lærer i vores skole.”

10-årige 

 Philip Wikborg Hartzner
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Kun en brøkdel af de handicap-

pede og udviklingshæmmede 

børn, der bor i den fattige Geghar-

kunik region, kommer i skole. Dét 

arbejder Mission Øst på at ændre. 

I et samfund som Armenien, hvor 

handicappede opfattes som mis-

lykkede mennesker, kan det være 

svært at overbevise forældrene om, 

at deres handicappede og udvik-

lingshæmmede børn har brug for 

at komme i skole for at udvikle sig. 

Undersøgelser viser, at mindst 700 

børn i en af Armeniens fattigste re-

gioner, Gegharkunik, har brug for 

specialundervisning. Alligevel har 

regionens eneste skole for børn 

med specielle indlæringsbehov 

skam, at børnene bliver gemt væk 

derhjemme og sjældent kommer 

uden for en dør. Når Mission Øst 

har fundet familierne og hjulpet 

forældrene til at forstå, hvor vigtig 

skolegang er for deres børn, er 

det afgørende, at de oplever, at de 

fysiske rammer er acceptable. 

Rådne vinduer, manglende gulv-

brædder og uhygiejniske toiletter 

er med til at vedligeholde den 

begrundede mistillid til systemet, 

der ligger så dybt i disse men-

nesker. Ordentlige forhold giver 

tværtimod forældrene tillid til, 

at der er nogle, der vil tage sig 

ordentligt af deres børn.

Mission Østs arbejde med at finde 

familier med handicappede børn 

og renoveringen af skolen har 

været med til at øge antallet af 

disse elever fra færre end 30 til de 

nuværende cirka 100.

Uden hjælp var skolen lukket

Skoleleder Lavrik Arevshatjan har 

arbejdet på skolen i Gavar i ni år 

og er ikke i tvivl om, at den var 

blevet lukket, hvis det ikke var for 

hjælpen fra Mission Øst.

”Mission Øst har gjort et stort 

stykke arbejde her. I har lært vores 

600 børn holdes  
uden for skolesystemet

Af Tania Maria  
Lüders Rusbjerg,  
journalist i Mission øst

kun cirka 100 elever, selvom der er 

plads til dobbelt så mange.

Mission Øst støtter specialskolen 

i Gavar, der også er et børnehjem 

for handicappede. Vi hjælper 

blandt andet med specielle 

læseplaner for børn med særlige 

indlæringsbehov, og vi renoverer 

toiletter, baderum, køkkener og 

vaskerum i den forfaldne bygning.

Renovering er en nøgle til 
uddannelse

Renoveringen af skolen spiller en 

væsentlig rolle i kampen for at få 

flere børn med særlige indlærings-

behov ind i skolesystemet.

Ofte er dét at have et handicap-

pet barn forbundet med en så stor 

Lavrik Arevshatjan har arbejdet på 
Specialskolen i ni år – de sidste to 
som skoleinspektør.  
Han er sikker på, at skolen ville 
være lukket, hvis det ikke var 
for renoveringsprojekterne.
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lærere, hvordan de skal arbejde 

med børnene. Den nye læseplan 

for børn med særlige indlærings- 

behov har reddet vores skole."

Læseplanen blev officielt godkendt 

i november under projektet "Mod 

Uddannelse for Alle," der gen-

nemføres i samarbejde med vores 

lokale partner Bridge of Hope og 

støttes af Det Danske Udenrigsmi-

nisterium.

"Som et resultat af jeres arbejde 

har vi nu forskellige læseplaner 

– én for børn med moderate ind-

læringsvanskeligheder, og én for 

børn med svære indlæringsvan-

skeligheder.”

Med hensyn til forbedringerne af 

skolens faciliteter siger han:

”I har i bogstaveligste forstand 

forhindret skolen i at kollapse.”

Mission Øst fortsætter arbejdet på 

specialskolen i Gavar, der blandt 

andet stadig har brug for en omfat- 

tende renovering.

• Børnene er måske ikke så 

gode til at læse og skrive, 

men de har andre talenter. 

Jeg var overrasket over, hvor 

gode de var til at arbejde med 

træ og garn. Så vær søde at 

hjælpe dem, så godt I kan, så 

de kan få en bedre fremtid.

Alain Tamazian, Armenien

• Vi tog derhen for at hjælpe 

dem og for at udvikle et 

venskab med dem. Da vi tog 

derfra var de fyldt med glæde 

og lykke.

Guadalupe Alvarez,  

Argentina

• Selvom børnene har et sted 

at sove og får noget at spise, 

har de stadig brug for jeres 

hjælp.

Lizzie Schack, USA

• De har brug for et bedre 

miljø og et bedre hjem. De 

har brug for vores hjælp. 

Maja Fiedler, Tyskland

• Nogle af børnene var handi-

cappede. Men de var alligevel 

meget kunstneriske og havde 

talent. Jeg tror ikke engang, 

at jeg ville kunne lave så flot 

et stykke arbejde som dem.

Betty Vardanian, Armenien, 

Canada 

• Taget er i fare for at falde 

sammen og har brug for at 

blive skiftet ud.

Maggie Ryan, Rusland  

• Vi oplevede, hvordan bør-

nene havde det. De har brug 

for hjælp.

Sophie Alexandra Gringer, USA 

Selvom skolen blandt andet har fået nye toiletter og baderum, er bygningen flere steder stadig i en forfærdelig stand.

Dét sagde eleverne fra den internationale skole 
efter besøget hos specialskolen i Gavar:
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Lailo er seks år gammel. Hun er 

en videbegærlig pige, der bor i den 

afsidesliggende landsby Murkan 

i Warduj distriktet i Afghanistan. 

Hendes familie er yderst fattig. 

Moderen, Soro, er enke og har ni 

børn, der stadig er i live. Lailo 

mistede to andre søskende, da de 

var ganske små. De døde som følge 

af diarré, der kunne være undgået, 

hvis nogen havde fortalt familien, 

hvad god hygiejne er.

Børnedødeligheden i Afghanistan 

er én af de højeste i verden, og 

hvert fjerde barn dør, inden det 

fylder fem år. I mange tilfælde 

skyldes det vandbårne sygdomme 

og sygdomme, der opstår på grund 

af dårlig hygiejne.

Før Mission Øst kom til landsby-

en, plejede Lailo og hendes familie 

at gå på toilettet i naturen, og hver 

sommer fik de alle samme diarré, 

fordi bakterierne blev transporte-

ret med ind i køkkenet bagefter. 

Men nu er situationen anderledes 

som følge af et Mission Øst projekt 

støttet af blandt andet Det Danske 

Da Lailo lærte at vaske hænder
By Muborak Ismoilova, 
Public Health Coordinator 
Afghanistan

”Det er første gang, der er 

nogen, der har fortalt os, 

hvad god hygiejne er.”

Lailo, seks år

For fattige familier i fjerntlig-

gende landsbyer kan basal viden 

som for eksempel at vaske hæn-

der efter toiletbesøg, en viden vi 

ofte tager for givet, udgøre for-

skellen mellem liv og død.

a f g h a n i s t a n
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Udenrigsministerium. Mission Øst 

har hjulpet dem med at bygge en 

latrin i deres hus og i landsbyen 

har vi installeret en vandforsy-

ning, så beboerne kan få rent 

drikkevand. Nu har familien både 

et toilet i nærheden og adgang til 

vand, der ikke er forurenet og gør 

dem syge.

”Betskidte mennesker  
får mange sygdomme”

Ligesom de andre piger i lands-

byen er Lailo blevet undervist i 

sundhed og hygiejne af Mission 

Øst. Hun har lært, hvordan syg-

domme spredes, og hvordan hun 

undgår at blive syg.

”Undervisningen er 

meget vigtig for os, fordi 

beskidte mennesker kan 

rammes af mange syg-

domme!”

Lailo, seks år

Nu ved Lailo, hvornår det er 

vigtigt, at hun vasker hænder, og 

hun elsker at gøre brug af alt det, 

hun har lært. Hun er stolt af at 

kunne dele sin nye viden med sine 

venner.

”Jeg har lært nogle regler om hy-

giejne, om at vaske hænder og så 

videre, som jeg ikke kendte før. 

”Det er første gang, der er nogen, 

der har fortalt os, hvad god 

hygiejne er. Jeg synes, at undervis-

ningen er meget vigtig for os, fordi 

beskidte mennesker kan rammes 

af mange sygdomme!”

Lailo og hendes familie er taknem-

melige for undervisningen, som de 

har fået af de sundhedsrådgivere, 

Mission Øst har uddannet.

I Afghanistan dør hvert fjerde barn, 
inden det fylder fem år. To af Lailos 
søskende døde som følge af diarré, 
da de var ganske små, fordi familien 
ikke vidste, hvad god hygiejne er.

Mange tusinde liv kan red-

des hvert år, hvis folk får 

adgang til rent vand i stedet 

for at være nødt til at drikke 

af floder og andre forurenede 

kilder. En bedre viden om 

personlig hygiejne og hygi-

ejne i husholdningen kan 

være et spørgsmål om liv 

eller død. Det er på den baggrund, 

at vi i Mission Øst fortsætter vores 

arbejde i afsides dele af Afghani-

stans landområder. 

Mission øst har uddannet sundhedsrådgivere, der underviser indbyggerne i 
landsbyerne i, hvordan de ved hjælp af god hygiejne undgår at blive syge.
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Sammen med sin mand og deres 

otte børn boede 37-årige Olga Pop 

i et lille hus med kun ét værelse. 

Der var ingen varme i huset. Som-

mermånederne var til at holde ud, 

men vinteren var forfærdelig. 

Familien improviserede 

med de få materialer, de nu 

engang havde, og fik bygget 

en ovn. Hver dag måtte de 

hente brænde fra landsbyen, 

så der kunne brede sig bare 

en smule varme i den lille 

hytte. 

Ofte gik døtrene, Claudia, 

Maria, Olga, Sefora, Ana, 

Sara og tvillingerne Rozalia og 

Aurica sultne i seng, fordi familien 

ikke havde råd til at købe mad. 

Olgas mand, der arbejdede som 

hyrde, var hjemmefra det meste 

af tiden. Derfor måtte Olga blive 

hjemme og se til børnene i stedet 

for at arbejde.

”Da vidste jeg,  
at jeg ikke var alene mere”

En dag forlod Olgas mand hende. 

Han kunne ikke holde deres håb-

løst fattige situation ud mere og 

havde fundet sig en anden kvinde, 

der var bedre stillet.

Hjælpen kom til Olga,
præcis da hun havde brug for den

”Det var fantastisk at 

opleve, hvordan Solia 

Sperantei kom med ting, 

jeg havde brug for på 

præcis det tidspunkt i mit 

liv, hvor jeg havde brug 

for dem.”

Olga Pop

Olga boede i et lille hus uden 

varme med sine otte børn. Hun 

havde ikke noget arbejde, og 

hendes mand blev så træt at deres 

fattige tilværelse, at han forlod 

hende for en mere velstillet kvinde. 

Olgas historie er en fortælling om 

hjælpen, der kommer i dét øjeblik, 

der er allermest brug for den.

Af Felicia Rotar, leder af 

Solia Sperantei (Mission 

østs partner i Rumænien)

Claudia, Maria, Olga, Sefora, Ana, Sara, Rozalia og Aurica måtte ofte gå sultne i seng,  
fordi deres forældre ikke havde råd til mad. I dag lejer familien et stykke jord, hvor de dyrker grøntsager.

r u m æ n i e n 
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Olgas verden gik under. Hver dag 

var en fysisk og psykisk kamp for 

overlevelse. Døtrene forsøgte at 

opmuntre hende og travede ofte 

ind til landsbyen for at søge ar-

bejde. Den ene datter blev nødt til 

at rejse til Spanien for at arbejde, 

så hun kunne sende penge hjem til 

familien.

Omkring det tidspunkt hørte 

Mission Østs samarbejdspartner, 

Solia Sperantei, om familien. Solia 

Sperantei sørgede for, at Olga og 

hendes familie fik pakker med 

mad og medicin hver måned.

”Det var fantastisk at opleve, 

hvordan Solia Sperantei kom med 

ting, jeg havde brug for på præcis 

det tidspunkt i mit liv, hvor jeg 

havde brug for dem. Fra den dag 

vidste jeg, at jeg ikke var alene 

Mission øst i 
Rumænien
Mission øst samarbejder med 

organisationen Solia Sperantei 

(”Håbets Budbringer”) om at 

hjælpe de mest sårbare grupper 

i Cluj-Napoca området i det 

nordlige Rumænien. Forældre-

løse, syge, ældre mennesker, 

Romaer og fattige familier med 

kun én forsørger får blandt andet 

mad, tøj, medicin, skolemate-

rialer og såsæd. Men hjælpen 

er ikke kun materiel. Med støtte 

fra Mission øst sørger Solia 

Sperantei for at tilbyde psyko-

logisk og social assistance. For 

Solia Sperantei er det vigtigt, at 

hjælpen giver et håb om et bedre 

liv, og organisationen går højt op 

i at give familier opmuntring til at 

klare sig selv på længere sigt.

mere. Jeg fik nyt håb, og siden da 

har jeg været i stand til at håndtere 

problemerne i mit liv,” siger Olga 

og tilføjer, ”Hvilket ikke er så få.”

Et ordentligt sted at bo

Efter otte måneder vendte Olgas 

mand, Sabin, hjem og bad hende 

om tilgivelse. I dag har familien 

på egen hånd endelig fået råd til 

et ordentligt sted at bo. De har 

købt et hus og lejer én hektar land, 

som børnene, der er mellem 10 og 

19 år, hjælper Olga med at dyrke. 

Sabin har fået arbejde i skoven.

”Vi er så glade for alt det, vi har 

fået, og vi vil gerne takke alle de 

mennesker, der har hjulpet os 

økonomisk, materielt og åndeligt. 

Uden dem havde det været svært 

at overleve.”

Familien Pop plejede at bo i et lille hus 
uden varme. Efter at Mission øst og 
 Solia Sperantei har hjulpet familien, 
har de fået råd til at købe et bedre hus.
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meter fra flodbredden. På den 

3.600 kvadratmeter store ejendom 

lå Saidulloevs hus, et skur til køer, 

geder og fjerkræ og et lagerrum 

til foder, korn og husholdningsar-

tikler.

Da floden løb over nåede fami-

lien næsten ikke engang at redde 

de mest nødvendige ting, og de 

mistede de fleste af deres værdier 

samt nogle af dyrene.

Vandmasserne efterlod familien 

uden mad eller andre basale be-

kvemmeligheder. I de kommende 

tre måneder boede de ude i natu-

ren. De søgte ly ved en metalklods, 

som var dækket af et telt. Klodsen 

er et traditionelt bord, som hæver 

sig en meter fra jorden, og som 

tadsjikerne bruger til at spise ved 

om sommeren og i foråret.

Det var her, under disse usle om-

stændigheder, at Saidjamols kone 

fødte parrets ottende barn.

Saidjamol var tvunget til at sælge 

alle dyrene for at have råd til mad 

og byggematerialer, så han kunne 

genopbygge familiens hus. Vandet 

Denne gang er Saidjamol  
forberedt på oversvømmelsen
Saidjamol Saidulloevs familie miste-

de stort set alt, da deres hus og jord 

blev oversvømmet. I tre måneder 

boede de udenfor, hvor Saidjamols 

kone fødte det barn, parret ventede.

I 1998 havde det i ti dage regnet 

intenst i landsbyen Afghondeli. 

Ved nitiden om morgenen den 5. 

maj begyndte vandet i floden at 

stige.

Saidjamol Saidulloevs familie, der 

bestod af 22 medlemmer i alderen 

seks måneder til 78 år, boede ti 

By Jacques Dailloux,  
Desk Officer Tadsjikistan
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havde hobet sig op på langt stør-

stedelen af jorden og efterlod kun 

en tiendedel brugbar jord. 

23.000 mennesker påvirket

”Hundredevis af hjem er ødelagt. 

8.000 mennesker er evakueret og 

flere tusinde hektar marker og eng 

er oversvømmet. Vandet har i over 

en måned hærget Pyanzhflodens 

breder i det sydøstlige Tadsjiki-

stan.”

Sådan skrev nyhedsbureauret AFP 

den 18. juli 2005. I Tadsjikistan, 

som er den tidligere Sovjetunions 

fattigste land, er nyheder som 

denne desværre ikke usædvan-

lige. I det område, hvor Mission 

Øst arbejder med støtte fra blandt 

andet Europakommissionens 

humanitære afdeling, ECHO, har 

landsbyer langs med Yokshufloden 

oplevet 13 oversvømmelser i løbet 

af de sidste 14 år.

Oversvømmelserne påvirker 3.000 

familier, omkring 23.000 menne-

sker, i 19 landsbyer. 

1.370 huse og 1.554 hektar land er 

i direkte fare for ødelæggelse.

En af landsbyerne er Afghondeli, 

hvor Saidjamol Saidulloev bor. Af-

ghondeli ligger i Michurin Jamoat 

i Vose distriktet på de oversvøm-

mede breder af floden Yokshu.

84 familier har lidt under de tilba-

gevendende oversvømmelser. De 

var uforberedte, da floden løb over, 

og nåede ikke at redde andet end 

”Oversvømmelserne  

kom bag på os hver gang. 

Vi mistede alt.”

Saidjamol Saidulloev

I dag ligger 90 procent af 
familien Saidulleovs jord 
under vand efter over-
svømmelsen, der ødelagde 
deres hjem. Billedet viser 
resterne af familiens hus.

Mission øst har installeret et 
advarselssystem i landsbyen, 
hvor Saidjamol Saidolloev 
bor. Hvis en ny oversvøm-
melse er på vej, bliver han og 
familien advaret i god tid.

deres liv ved at søge tilflugt i 

højere områder. 

Hver gang uden forvarsel

Da Mission Øst talte med 

Saidjamol om de tilbageven-

dende oversvømmelser og 

hvordan, det påvirker familierne i 

landsbyen, sagde han,

”Oversvømmelserne kom bag på 

os hver gang. Vi mistede alt. Vi øn-

skede, at vi kunne få et forvarsel. 

Men det fik vi ikke. Efter at Mis-

sion Øst har grebet ind, har vi fået 

et advarselssystem i vores landsby, 

som fortæller os om forhøjede 

vandstande i floden mindst fem 

timer i forvejen. Og mere vigtigt 

er, at vi nu har en redningsgruppe, 

der er trænet i at yde hurtigt hjælp 
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Fakta:
Det gør Mission øst:

• Ved hjælp af et moderne 

radiosystem sørger 

 Mission Øst for, at befolk-

ningen i dalen bliver 

advaret om den oversvøm-

melse, der er på vej.

• I landsbyen bliver indbyg-

gerne trænet i at reagere 

hurtigt til at forlade hjem-

met med deres ”over-

svømmelsespakke”, der 

indeholder fødevarer og de 

vigtigste dokumenter, til 

et sikkert sted ved at følge 

en aftalt rute.

• Landsbyerne har fået 

deres egne reaktionsgrup-

per, som er trænet i at 

lede efter og redde folk fra 

oversvømmelserne. Grup-

perne er et samarbejde 

med regeringens nød-

hjælpsafdeling, der også 

er blevet forsynet med 

kommunikationsudstyr 

og uddannelse.

I løbet af de sidste 14 år 
har landsbyer langs med 
Youkshufloden oplevet cir-
ka en oversvømmelse om 
året. 1.370 huse er i direkte 
fare for ødelæggelse.

til familier i nød og flytte dem til 

et sikkert sted. Gruppen redder 

vores kreaturer og andre værdier 

og giver førstehjælp. Jeg føler, at 

jeg er bedre forberedt til at redde 

min familie og andre, hvis den 

næste oversvømmelse kom-

mer.”

En repræsentant fra MOES 

(Ministeriet for nødssitua-

tioner) siger,

”Vores medarbejdere er 

uddannet i evakuering. Og 

advarselssystemet giver os 

hurtige informationer, så vi 

i modsætning til tidligere er bedre 

forberedt.”

En ulykke venter  
rundt om hjørnet

En ny oversvømmelse er uundgå-

elig. Derfor fortsætter vi i Mission 

Øst vores arbejde. Vi har taget 

adskillige forholdsregler for, at be-

folkningen i de udsatte landsbyer 

bliver advaret i tide, og at de ved, 

hvordan de skal forholde sig mest 

hensigtsmæssigt.

Vi vil aldrig være i stand til at 

forhindre oversvømmelserne, 

men vi kan mindske de skader, 

som vandmasserne forårsager på 

dyr, hjem, værdier og ikke mindst 

menneskeliv. På den måde har 

landsbyboerne en chance for at be-

skytte sig selv og deres familie.

For mennesker som Saidjamol 

er det håb nok til at bygge på i 

fremtiden.

“Jeg føler, at jeg er bedre 

forberedt til at redde min 

familie og andre, hvis den 

næste oversvømmelse 

kommer.”

Saidjamol Saidulloevs
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Sådan støtter du Mission øst

For hver krone, du giver til 
Mission Øst, går 86 øre til at 
hjælpe fattige mennesker. Du 
kan støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde 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 gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver Mission Øst mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød – i 
dag og i morgen.

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

Nye muligheder for at støtte i 2007
I 2007 er dine muligheder for at 

støtte Mission Øst blevet udvidet.

Hvor du før kun fik et skatte-

fradrag for 7.100 kroner af den 

pengegave, du donerede til Mis-

sion Øst, er loftet i år hævet til 

14.100 kroner. Det er næsten en 

fordobling af støttemuligheden 

i forhold til 2006. De første 500 

kroner er ikke fradragsberetti-

gede – på selvangivelsen kan du 

derfor ved fuld udnyttelse opnå 

fradrag af skat for de 13.600 

kroner som en §8a gave.

Derudover har vi i Mission 

Øst, som en service til vores 

støtter, sørget for, at du nemt 

og gratis kan få rådgivning om 

arvemæssige og testamentari-

ske gaver.

Mission Øst er berettiget til 

at modtage gaver fra arv og 

testamente, 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 me-

get 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 fra 

nedenstående advokatkontorer 

om gratis telefonisk rådgivning 

i arveretlige og testamentariske 

spørgsmål til gavn for dig, der 

støtter vores arbejde med at 

hjælpe verdens svageste.

   

Det er også muligt at oprette et 

gavebrev (§12 stk 3.), som giver 

muligheder udover de 14.100 

kroner, dog for en bunden pe-

riode. Hvis du ønsker at støtte 

eller vil vide mere om at støtte 

via gavebrevsordningen, kan du 

til enhver tid kontakte Mission 

Øst.

Vi betragter os selv som en 

forlænget arm for dig, der gerne 

vil hjælpe andre medmenne-

sker i nød.

2007 vil være et år med store 

muligheder for Mission Østs 

arbejde. Muligheder som vi vil 

handle på ud fra vores værdier 

om ærlighed, integritet, om-

sorg, respekt for alle mennesker 

og værdsættelse af individet 

– så hjælpen når frem.

Tak for din støtte.

I Øst  

Advokatfirmaet  

W. Bohn-Willeberg & 

Partnere ApS

Vestagervej 3

2100 København Ø

Tlf: 39 16 80 80

e-mail:  

wbw@vestagervej.dk

(Advokat Wenzel  

Bohn-Willeberg)

I Vest 

Advokatfirmaet  

Brockstedt-Rasmussen 

Godthåbsvej 4

8600 Silkeborg

Tlf: 87 20 64 44 

e-mail:  

wb@brockstedt-rasmus-

sen.dk

(Advokat Bjarne  

Weihrauch)
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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: 

Armeniens handicappede og udsatte børn, Afghanistans krigs-

ramte børnefamilier, Nepals forældre- og faderløse, Tadsjikistans 

katastroferamte, Bulgariens sultne, Rumæniens fattige. Mission 

Øst når dem alle.

Dit bidrag gør den store forskel.
Støt Mission øst i dag.

Hjælp dér,  
hvor det varmer

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 0703

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

+01<


