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”Men så blev døren åbnet til et 

af skolens lokaler, og der sad en 

masse glade børn og fik undervis-

ning.”

Siden 2005, for første gang i Arme-

niens historie, har handicappede 

haft samme ret til at gå i skole som 

alle andre børn. Det var Mission 

Øst med til at sikre med en ny lov 

i 2005.

Og i november 2006 blev projek-

tets læseplan, der tager hensyn til 

handicappedes forskellige behov 

for undervisning, godkendt af de 

armenske myndigheder.

”Mission Østs arbejde laver ringe 

i vandet. Det er ikke kun børnene 

på denne skole, der har gavn af 

hjælpen. Inden for en årrække vil 

man være i stand til at se frugterne 

af arbejdet i hele landet. Tusinder 

af handicappede børn vil få glæde 

af deres nye rettigheder og de nye 

læseplaner. Det er imponerende,” 

siger Mikael Jarnvig.

Mikael Jarnvig, ambassadør for 

Mission Øst, har oplevet, hvordan 

hjælpen fra Danmark har forandret 

livet for handicappede i Armenien.

Det første, der slog Mikael Jarnvig, 

da han trådte indenfor på Skole nr. 

17, var kulden. 

”Det var som at træde ind i et køle-

rum. Der var koldere indenfor end 

udenfor. Lærerne gik rundt i lange 

frakker, og børnene havde tykke 

sweatere på for at klare kulden.”

Som ambassadør for Mission Øst 

har han besøgt Armenien. Her så 

han med egne øjne, hvorfor især 

handicappede børn har brug for 

den danske hjælp.

Skole nr. 17, der blot er én af de 

mange skoler, der modtager hjælp 

fra Mission Øst, er i en forfærde-

lig stand. Men fordi eleverne er 

handicappede, er den deres eneste 

mulighed for at få undervisning. 

Armenien bærer på en tung arv fra 

Sovjet, hvor handicappede bliver 

betragtet som mislykkede men-

nesker, der ikke er i stand til at 

udvikle sig.

På skolens gulv står rustne olie-

tønder og tager imod vandet, der 

drypper ned fra revner i taget. 

Adskillige gulvbrædder mangler, 

og flere af dem, der er tilbage, er 

mørke af vandskader.

”Kan man virkelig bruge de her 

bygninger, tænkte jeg,” fortæller 

Mikael Jarnvig.

Et arbejde der spreder sig  
som ringe i vandet

En Sund Start

Projekt ”En Sund Start”, med 

støtte fra blandt andet Da

nida, så dagens lys i begyn

delsen af 2006 og er Mission 

Østs største udviklingspro

jekt i Armenien nogensinde. 

Med projektet vil vi sammen 

med vores lokale partnere 

blandt andet forandre det 

armenske samfunds negative 

syn på udviklingshæmmede. 

Vi vil give handicappede en 

stemme hos landets beslut

ningstagere. Og vi vil for

bedre behandlingssystemet 

til børn med specielle behov.

”Børnene er så ivrige for at lære. De er glade for at gå i skole og for endelig at  
være en del af et fællesskab,” fortæller ambassadør Mikael Jarnvig om sit besøg  
på Skole nr. 17.
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”Inden for en årrække vil man 

være i stand til at se frugterne 

af arbejdet i hele landet. Tusin

der af handicappede børn vil 

få glæde af deres nye rettighe

der og de nye læseplaner.”

Mikael Jarnvig

Mod Uddannelse  
for Alle

Med projektet ”Mod Ud

dannelse for Alle”, støttet 

af blandt andet Danida, har 

Mission Øst sammen med 

lokale partnere siden 2003 

arbejdet for, at flere handi

cappede kommer i skole og 

får mulighed for at udvikle 

sig. Vi udarbejder læseplaner 

til børn med specielle behov, 

så de også kan følge med i 

undervisningen. 



I Armenien er der alt for få handi-

cappede børn, der kommer i skole. 

Mariam er én af de heldige.

10-årige Mariam Ohanian har to 

ønsker for fremtiden.

”Jeg vil gerne være læge, når jeg 

bliver stor. Og jeg vil gerne kunne 

stå på mine fødder,” siger hun og 

kigger på én med sine store brune 

øjne. 

For bare ét år siden var der ingen, 

der troede på, at hun overhovedet 

var i stand til at lære noget som 

helst.

Mariam har fået diagnosen hjerne-

lammelse. Siden hun blev født, har 

hun været lam i benene. 

Nu er der nogen,  
der tror på Mariam

I dag sidder hun i sin røde kørestol 

og øver sig på bogstaverne i det 

armenske alfabet. I det mørke, 

tykke hår glinser sølvspændet med 

den lille sommerfugl, mens hendes 

hænder koncentreret holder pen-

nen til papiret.

I Armenien bliver handicappede 

opfattet som defekte, der ikke kan 

udvikle sig.

Der er derfor, Mariam aldrig har 

gået i skole før. Inden hun fyldte ti 

år havde hverken hendes forældre 

eller staten sørget for, at hun fik 

nogen som helst form for under-

visning. Der var ingen, der troede 

på, at hun kunne udvikle sig.

Først i september sidste år fik hun 

hjælp af Mission Øst til at begynde 

i skole. I dag går Mariam på den 

eneste skole for bevægelseshæm-

mede børn i Armenien. 

Den danske indsats blev for to år 

siden kronet med en lov, der giver 

handicappede børn i Armenien 

samme ret til at komme i skole 

som alle andre børn. Og ved hjælp 

af en læseplan for børn med sær-

lige indlæringsbehov får Mariam 

lige præcis den undervisning, der 

passer til hende. Læseplanen er 

udarbejdet af Mission Øst og blev 

godkendt af de armenske myndig-

heder i november.

Det kan godt være, Mariam allige-

vel aldrig bliver læge. Men nu har 

hun i hvert fald nogen, der tror på, 

at hun kan blive til noget.

Mariam er hjulpet under Mission 

Østs projekt ”Mod Uddannelse for 

Alle”

I Armenien bliver handicappede 

betragtet som mennesker, der er 

mindre værd. I Sovjettiden blev det 

stærke og uafhængige menneske 

hyldet. Handicappede blev derimod 

opfattet som mislykkede personer, 

der ikke er i stand til at lære noget. I 

alt for mange tilfælde bliver børnene 

derfor gemt væk derhjemme i skam. 

De kommer aldrig i skole, får ingen 

venner, intet arbejde og vokser op 

til et liv i fattigdom. I 2005 vedtog de 

armenske myndigheder en ny lov, 

med Mission Øst i en afgørende rolle, 

der giver handicappede samme ret 

til at gå i skole som alle andre børn. 

Men retten til at gå i skole er ikke det 

samme som, at børnene lærer noget. 

Derfor har Mission Øst arbejdet på 

en læseplan for børn med særlige 

indlæringsbehov. Nu foregår under-

visningen på en måde, så børnene 

kan følge med og forstå. Læseplanen 

blev officielt godkendt af de armen-

ske myndigheder i november 2006.

Handicappede børn bliver gemt væk derhjemme

Mariams forældre har fået 
troen på, at deres handi-
cappede datter sagtens 
kan udvikle sig. Også 
selvom resten af samfun-
det siger, at handicappede 
ikke kan lære noget.

Handicappede 

børn bliver opfat-

tet som mislyk-

kede mennesker, 

der ikke er i stand 

til at lære noget

�
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Varazdat beviste, at de andre tog fejl af ham
Varazdat begyndte først i skole som 

16-årig, fordi ingen troede på, at 

han var i stand til at lære. I dag, et år 

efter, er han allerede på fjerdeklas-

ses niveau.

I Varazdat Iritsians landsby var 

der ingen, der syntes, han havde 

nogen værdi. 

Den 17-årige Varazdat er 

mentalt retarderet og lam i 

højre side af kroppen. Borg-

mesteren, byens ældre, ja 

selv hans bedstemor troede 

ikke på, at han nogensinde 

ville være andet end en 

belastning. I dag har han 

bevist, at de tog fejl.

Varazdat er 17 år gammel. Sidste 

år, i en alder af 16, modtog han 

undervisning for første gang i sit 

liv. Og en helt ny verden åbnede 

sig for ham.

Selvom bedstemoderen var imod at 

bruge penge på at sende Varazdat 

til hovedstaden Jerevan, indmeldte 

hans forældre ham på Skole nr. 17, 

som Mission Øst støtter.

Da Varazdat begyndte på skolen, 

var han genert, bange og reserve-

ret.

”Han var socialt handicappet,” 

fortæller skolelederen, Amalia 

Harutjunjan.

”Det var meget svært for ham at 

vænne sig til at være sammen med 

de andre børn i skolen, fordi han 

havde levet i isolation i hjemmet 

så længe.”

I Armenien er det ikke usædvan-

ligt, at forældre gemmer deres 

handicappede børn væk der-

hjemme, fordi resten af samfundet 

fortæller dem, at de ikke er noget 

værd.

Borgmesteren, byens 

ældre, ja selv hans 

bedstemor troede ikke 

på, at han nogensinde 

ville være andet end en 

belastning.

Mission Østs projekt sørger ikke 
kun for skolegang til de handi

cappede børn. Varazdat har fået 
en operation i foden. I dag kan 
han bedre gå og støtte på dén.

Halvdelen af 
Armeniens 
befolkning  
lever i fattigdom 

Armenien fik sin selvstæn-

dighed i 1991 efter 70 år 

under Sovjetunionens styre. 

Sovjetunionens sammen-

brud betød, at økonomien 

kollapsede. I de senere år 

har der været en pæn vækst 

i økonomien, men på trods 

af dét lever cirka halvde-

len af befolkningen stadig 

i fattigdom. I Armeniens 

hovedstad, Jerevan, er der 

en lille gruppe mennesker, 

der er blevet umådehol-

dent velhavende, og en lidt 

større gruppe har oplevet en 

velstand svarende til mid-

delklassen i Danmark. Men 

cirka halvdelen af befolknin-

gen har ikke oplevet nogen 

form for velstand overhove-

det. De lever for den samme 

sum penge som i Sovjettiden. 

Og det er selvom priserne på 

mange madvarer er lige så 

høje som i Danmark. 
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Fortæller historier ud fra billeder

Varazdat havde aldrig lært at spise 

ordentligt. Han kunne ikke selv 

klæde sig på. Og han kunne ikke 

kende forskel på ganske alminde-

lige hverdagsting.

”Da han kom til skolen, blev han 

ved med at sige: ”Det er en skam, 

at jeg ikke kan det og det…,” siger 

Amalia Harutjunjan.

”Men vi fortalte ham, at det var ok, 

fordi han er her for at lære.”

I dag, kun ét år efter, har Varazdat 

vist store fremskridt. Fagligt er 

han allerede på niveau med elever-

ne i fjerde klasse. Han kan fortælle 

historier ved hjælp af billeder, og 

han kan kende forskel på ting som 

venner, lærere, restaurant og spi-

sestue, hvilket han ikke kunne før. 

I dag forstår han koncepter, og han 

genkender billeder og materialer.

Han kan selv spise med ske, 

drikke af et glas, og tage tøj på. 

Selvom han stadig ikke er så god 

til at skrive, kan han holde på en 

pen, og det er en stor sejr for ham.

Sammen med de andre børn er 

han heller ikke længere lige så 

genert og bange, som han var før.

På bare ét år har Varazdat fået et 

helt nyt liv med venner og lærere, 

der ser hans potentiale. Selv er 

han ikke i tvivl om, hvad han vil 

bruge det til.

”Jeg vil være læge,” slutter han.

Varazdat er hjulpet under Mission 

Østs projekt ”Mod Uddannelse for 

Alle”

Varazdat beviste, at de andre tog fejl af ham

Skole nr. 17  
– en skole i forfald

Der findes kun én skole i hele 

Armenien, der specialiserer sig i 

bevægelseshæmmede børn. Skole 

nr. 17 hedder den. Desværre er den 

i så dårlig stand, at flere af lokalerne 

er i fare for at falde sammen. De er 

direkte farlige at opholde sig i. Flere 

steder regner det ind gennem huller 

i taget, og på gulvet er der vandpyt-

ter overalt. Om vinteren er gangene 

så kolde, at temperaturen nemt når 

frysepunktet.

Men for de nuværende 80 elever 

har skolen ændret deres liv. De 

bliver undervist med specielle 

læseplaner, udarbejdet af Mission 

Øst, så de kan følge med i undervis-

ningen, forstå og lære. 

Lærerne på Skole nr. 17 er blevet 

uddannet i at håndtere de nye 

læseplaner og underviser nu andre 

lærere fra andre skoler, så der bli-

ver flere skoler, der kan specialisere 

sig i bevægelseshæmmede børn.

Nogle af de tidligere elever arbejder 

i dag som kokke eller undervisere 

på skolen. Med bedre lokaler kunne 

skolen rumme endnu flere handi-

cappede elever. Elever, der ville få 

chancen for en værdig fremtid, frem 

for at leve skjult i hjemmet resten af 

deres liv.

Varazdat er nu i stand til at forstå og udføre ting, han aldrig 
har gjort før. Han er i dag en glad og nysgerrig dreng.

Adskillige gulvbrædder mang-
ler, og flere af dem, der er tilbage, 
er mørke af vandskader.

Rustne olietønder søger for-
gæves at tage imod vandet, der 
 drypper ned fra revner i taget.

Den største vandpyt ligger 
ude foran rektors kontor.
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og omfattende sundhedsprojekt i 

Armenien, ”En Sund Start”, støttet 

af Danida. Indtil videre har 

vi fundet flere end 850 børn, 

der nu vil få lægehjælp.

Ét af de fundne børn er 

Victoria. Siden 12. februar 

har hun modtaget gratis 

lægebehandling på det bør-

nehospital, som er koblet til 

projektet ”En Sund Start”. Hun har 

endelig fået en rigtig diagnose og 

hospitalet har sørget for et special-

lavet korset til hende, så hendes 

skæve ryg får støtte.

Desværre er der ingen garanti 

for, at Victoria lever mere end 

fem år på grund af sin sygdom og 

manglende behandling, da hun var 

mindre.

”Victoria er en intelligent pige,” 

fortæller Kim Hartzner, generalse-

kretær i Mission Øst.

”Det er vigtigt, at vi udover læge-

hjælp også giver hende nogen at 

tale med om sin sygdom”

Derfor får både Victoria og hendes 

familie besøg af en psykolog.

”Det ville være forfærdeligt, 

hvis hun ikke stadig fik lov til at 

udvikle sig. Jeg er glad for, at vi 

kan være med til at give hende den 

chance.”

Victoria er hjulpet under Mission 

Østs projekt ”En Sund Start”

I dag er der håb for børn som Victoria
Da Victoria var nogle få måneder 

gammel, gav lægerne hende ét år at 

leve i. I dag er Victoria fyldt ti år. 

Da Victoria Martirosjan var to-tre 

måneder gammel, tog hendes 

forældre hende med til hospitalet. 

De syntes, hun begyndte at se svag 

ud. Dér fik de at vide, at Victoria 

led af en muskelsygdom, og at hun 

kun havde ét år tilbage at leve i.

Stik imod lægens forudsigelse 

begyndte hun efter otte måneder 

at kunne sidde oprejst. Da hun var 

halvandet år gammel, tog hendes 

forældre hende derfor med til en 

anden læge. Heller ikke han var 

i stand til at give hende den rette 

behandling. 

10-årige Victoria er et af mange 

eksempler på, hvordan syge og 

handicappede børn i Armenien 

får fejldiagnoser og den forkerte 

behandling af uddannede læger.

I dag er der håb for børnene. Sidste 

år startede Mission Øst et stort 

Mission Øst og lokale partnere 
rejser rundt i landsbyerne og finder 
børn, der har brug for lægehjælp. 
Sådan blev tiårige Victoria fundet.

Alt for mange forældre 

får at vide, at deres 

alvorligt syge og handi-

cappede børn kan blive 

raske, hvis de blot spiser 

vitaminer.
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I Danmark arbejder organisatio-

ner for udvidede rettigheder til 

handicappede. Imens kæmper 

Mission Øst i et andet europæisk 

land, Armenien, for at give handi-

cappede de helt basale betingel-

ser for et værdigt liv.

”Selvfølgelig”, siger vi her i 

Danmark. 

Selvfølgelig har handicappede 

også ret til at få legekammera-

ter, komme i skole og lære om 

matematik og geografi. Selvføl-

gelig har de også ret til at tage 

sig et arbejde senere i livet og 

have et værdigt liv med venner 

og fremtidsdrømme. ”Selvfølge-

lig”, siger vi i Danmark. 

I store træk er det dét ord, eller 

rettere dén holdning, Mission 

Øst ønsker at lære den armen-

ske befolkning. Armenien 

bærer på en tung arv fra 70 år 

som sovjetrepublik, hvor det 

stærke menneske blev hyldet. 

Handicappede derimod blev 

ikke betragtet som andet end en 

byrde for samfundet.

Mission Øst, som er den eneste 

danske hjælpeorganisation i Ar-

menien, har siden 1992 kæmpet 

for at give handicappede de 

helt basale rettigheder, som vi 

kender fra Danmark.

Gennem projektet ”Mod Ud-

dannelse for Alle”, der er støttet 

af Danida, har vi sammen med 

lokale partnerorganisationer 

siden 2003 arbejdet for, at han-

dicappede børn får mulighed 

for at komme i skole. Projektet 

kulminerede i 2005, da vi var 

med til at få myndighederne i 

Armenien til at vedtage en ny 

lov, der for første gang i landets 

historie giver handicappede 

samme ret til at gå i skole som 

alle andre børn.

I november 2006 godkendte 

myndighederne Mission Østs 

læseplan, der tager hensyn til 

børnenes forskellige behov for 

undervisning. På lang sigt vil 

flere end 8.000 børn i Armenien 

få glæde af den.

Siden projektets start har vi 

uddannet flere end 200 lærere 

til at undervise med den nye 

læseplan. Vi har oprettet 17 

støttegrupper for forældre med 

handicappede børn. Og antallet 

af almindelige skoler, der også 

underviser handicappede ele-

ver, er steget fra fem til 15.

Flere end 850 børn fundet

Vores andet projekt, ”En Sund 

Start”, der også støttes af Da-

nida, så dagens lys i 2006 og er 

Mission Østs største udvik-

lingsprojekt i Armenien nogen-

sinde. Sammen med én af vores 

lokale samarbejdspartnere har 

vi besøgt 11 landsbyer for at 

finde handicappede og socialt 

udsatte børn, der har brug for 

hjælpen fra Danmark. Siden 

projektets start har vi besøgt 

flere end 500 familier og fundet 

flere end 850 børn, der nu får 

hjælp til at overleve og leve et 

værdigt liv.

I hver landsby har vi fået dan-

net en gruppe af byens indbyg-

gere, der fremover skal tale de 

handicappedes sag i landsbyen 

og hos de lokale myndigheder.

På et højere plan arbejder vi på 

at nedsætte en organisation, 

der svarer til det danske DSI 

(De Samvirkende Invalideor-

ganisationer). Samtidig har vi 

gennemgået 47 armenske love 

og sammenlignet med interna-

tionale konventioner. Otte love 

er indtil videre blevet ændret 

for at fremme menneskeret-

tighederne og tilgodese særligt 

udsatte grupper.

I Mission Øst lægger vi stor 

vægt på at være til stede helt 

ude hos det enkelte barn. Sam-

tidig taler vi med politikere og 

regeringsledere på topplan. Vi 

tror på, at et arbejde på forskel-

lige niveauer i samfundet kan 

være med til at ændre et helt 

lands opfattelse af handicappe-

de - så det armenske folk også 

en dag vil sige ”selvfølgelig”.

For snart 20 år siden, i 1988, 

ramte Armenien verdens avis-

forsider, da et frygteligt jord-

skælv dræbte 25.000 armenie-

re. Få år senere, da Armenien 

fik sin selvstændighed i 1991, 

blev livet for alvor hårdt for 

befolkningen. Økonomien 

brød sammen, og samtidig 

udkæmpede Armenien en krig 

mod nabolandet Azerbajdjan. 

Nogle steder dukkede nye 

tilfælde af leverbetændelse og 

tyfus op. Krigen, det øko-

nomiske kaos, kolde vintre 

med temperaturer på minus 

20 grader samt manglen på 

elektricitet og fødevarer har 

efterladt tydelige mærker i 

folks hukommelse. Mission 

Øst ønskede at bidrage til at 

stoppe lidelserne i Armenien. 

Derfor hjalp vi befolkningen 

med fødevarer, medicin og et 

bedre sundhedssystem. Da 

den humanitære krise var 

overstået, fik vi øje på de store 

samfundsrelaterede proble-

mer. For Mission Øst var 

det starten på et mangeårigt 

engagement i, sammen med 

lokale partnerorganisationer, 

at forbedre vilkårene for han-

dicappede, der i over et halvt 

århundrede er blevet betragtet 

som defekte.

Når venner, skole og drømme 
ikke er en selvfølgelighed

Fra fødevarer og medicin til handicappedes vilkår
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11-årige Azat og hans familie lever i 

yderste fattigdom. De symboliserer 

alt det, der har været galt med det 

sociale system i Armenien igennem 

de sidste 15 år.  

Da Azat Aghamjan 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 hel-

ler ingen behandling. Hans familie 

havde ganske enkelt ikke råd.

Siden har Azat, der i dag er 11 

år gammel, lidt af hovedpine, 

koncentrationsproblemer, kvalme, 

nervøsitet, indlæringsvanskelighe-

der, hukommelsessvigt, aggressi-

vitet og søvnproblemer. 

”Azat og hans familie er yderst fat-

tige. Deres liv fortæller historien 

om, hvordan Armenien har brug 

for hjælpen fra Danmark for at 

gøre noget for de allermest svage,” 

siger Kim Hartzner, læge og gene-

ralsekretær i Mission Øst.

Azat bor sammen med sin mor 

og sin 23-årige storebror, Zorik. 

Deres far døde for ti år siden og 

gjorde Zorik til eneforsørger. 

Zorik plejede at tjene 90.000 dram 

om måneden (1.500 kr.), hvilket 

var nok til at forhindre familien i 

at gå sultne i seng.

Men for et år siden blev Zorik kørt 

ned af en bil, og han kan ikke 

arbejde mere. Alligevel er han er-

klæret arbejdsdygtig og kan derfor 

ikke få social pension. I dag lever 

de tre familiemedlemmer af den 

afdøde fars pension, der svarer til 

75 danske kroner om måneden.

Projektet ”En Sund Start” giver 

familien det sikkerhedsnet, som 

Armenien ikke selv er i stand til at 

tilbyde.

I dag er Azat blevet undersøgt, og 

en scanning har vist, at han har 

for højt blodtryk i kraniet. Han er 

blevet henvist til en neurologisk 

klinik i hovedstaden og modtager 

gratis hospitalsbehandling. 

Og som en del af projektet 

arbejdes der for, at han kan 

få invalidepension.

Azat er hjulpet under 

 Mission Østs projekt  

"En Sund Start"

Azat og det danske sikkerhedsnet

”Armenien har brug for 

hjælpen fra Danmark 

for at gøre noget for de 

allermest svage.”

Generalsekretær  

Kim Hartzner

Azat fik aldrig den nødven
dige operation, da han faldt 
ned fra et træ for fire år siden. 
Derfor vokser han ikke normalt 
som sine jævnaldrende. Her 
ses han sammen med general
sekretær, læge Kim Hartzner.

Azat bor med sin mor og storbror i en lille fugtig jordbygning. I vinters var det 25 graders kulde.


