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Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r

Vi må ikke lade Afghanistans 
chancer gå til spilde
Tænk engang, i dele af 

 Afghanistan er forældre tvung

et til at træffe et valg mellem 

deres børns sikkerhed og deres 

mulighed for en uddannelse. 

Sender de børnene i skole, er 
det med risiko for, at de aldrig 
kommer hjem igen. Ifølge en 
FN-organisation blev 44 skoler 
angrebet i løbet af årets første 
seks måneder.

Hvis de derimod vælger at be-
holde dem hjemme, lærer bør-
nene aldrig at læse og skrive 
– hvilket for mange fattige 
afghanere kan være afgørende 
for at bryde den onde cirkel af 
fattigdom, sygdom og under-
trykkelse. 

Hvad ville du vælge?

I de nordlige provinser, hvor 
Mission Øst arbejder, kan 
forældre heldigvis sende deres 
børn i skole uden hver dag at 
frygte, at de aldrig ser dem 
igen. Men disse børn har helt 
andre problemer. Skolerne har 
ikke råd til borde og bænke, og 
derfor må eleverne sidde på et 
gulv, der om vinteren er iskoldt 
og om sommeren er varmt 
og støvet. Børnene har yderst 
svært ved at følge med i under-
visningen, og den chance, de 
har fået for at forandre deres 
eget liv, deres familiers liv, og 
Afghanistans fremtid, risikerer 
at gå til spilde.

Afghanistan har mere end 
 nogensinde før brug for en 
generation af uddannede unge, 
der kan bringe landet fremad. 
Derfor er hjælpen udefra så 
afgørende netop nu. Og i et 
tilfælde som dette er det kun et 
bord og en stol, det drejer sig 
om!

Dét, vi læser og hører om 
Afghanistan herhjemme, kan 
synes så håbløst, at vi tænker; 
hvad nytter det at hjælpe? Men 
i Mission Øst oplever vi til 
stadighed forskellen hver ene-
ste dag. Vi ved, at den nytter. 
Og heldigvis har vi mærket, 
hvordan mange andre også har 
opdaget, at bag om krigen fin-
des en befolkning, der har brug 
for, at vi tænker på den.

�

I flere af de lande, Mission Øst 
arbejder i, er vinte-
ren livstruende for de 
svageste, hvilket oftest 
er børnene. Vi forsøger 
altid at hjælpe de svage-
ste først, og muligheden 
er virkelig til stede i 
Afghanistan.

Tak for din støtte til 
Mission Øst i år. Vi ser frem til 
at hjælpe endnu flere menne-
sker med din hjælp i det nye år!

Glædelig jul til jer alle,

Kim Hartzner,  
læge og generalsekretær

Dét, vi læser og hører om 
Afghanistan herhjemme, 
kan synes så håbløst, at 
vi tænker; hvad nytter det 
at hjælpe? Men i Mission 
øst oplever vi til stadighed 
forskellen hver eneste dag.
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Honning sender børnene i skole
mig. Min mand var arbejds
løs og ejede ikke andet end 
et mørkt værelse. Vi gik et 
hårdt liv i møde med en dårlig 
økonomi. Der var intet lys for 
enden af tunnelen – en tunnel, 
der føltes mørk og snoet, og 
som i sidste ende sikkert viste 
sig at være blokeret.”

To måneder efter deres bryllup 
måtte Sohailas mand, Ahmad 
Khan, rejse helt til Iran for at 
finde arbejde.

Ahmads familie blev betragtet 
som den fattigste og mest sår
bare i landsbyen. Så da Mission 
Øst lancerede sit landbrugs
projekt i Badakshan i det nord
lige Afghanistan, anbefalede 
det lokale landsbyråd, at 
Sohaila fik hjælp.

”I beyndelsen var Ahmad ikke 
parat til at være en del af pro
jektet. Derfor påtog jeg mig det 
fulde ansvar for bikuberne,” 
fortæller Sohaila.

Senere begyndte Ahmad at 
deltage i Mission Østs under
visning i biavl.

Vil hjælpe andre 
kvinder i landsbyen

Det er så tilfredsstillende at 
se, hvor meget Sohaila – en 
mor til tre piger og to drenge 
– har opnået på så kort tid. I 
juli 2006 fik hun én bikube af 
Mission Øst. I dag har hendes 
eget hårde arbejde gjort, at den 
kube er blevet til fire.

I år høstede Sohaila 87 kilo 
honning. 72 kilo sælger hun på 
det lokale marked, og pengene, 

Med fire bikuber fra Mission 

Øst og en høst på 87 kilo hon-

ning om året er 25-årige 

 Sohaila i stand til at forsørge 

alle otte familiemedlemmer 

og sende sine børn i skole.

Sohaila drømte om at blive 
lærer. Men da hun var færdig 
med grundskolen, satte hendes 
far en stopper for den drøm. 
Den fattige familie havde brug 
for hendes arbejdskraft i farens 
skrædderforretning.

”Men det var slet ikke enden 
på mine lidelser. 
Derefter gik det kun 
mere ned ad bakke,” 
fortæller Sohaila, der 
i dag er 25 år.

”Da jeg var 15, blev 
jeg bedt om at gifte 

”Før brugte vi aldrig 
honning derhjemme. 
Vi havde ikke råd 
til det,” fortæller 
25-årige Sohaila. 
”For et par år siden 
fik min ældste datter, 
Gulshan, en slem 
hoste, og doktoren 
sagde, jeg skulle 
give hende honning. 
På det tidspunkt 
måtte jeg helt hen 
til nabolandsbyen 
for at købe det, så 
jeg kunne bruge 
det som medicin.”

Af Aziz Baig, sundheds-
koordinator i Mission Øst, 
Afghanistan

”I år, på grund af honningen, 
har jeg tjent nok til at sende 
mine børn i skole. Det er et 
mirakel. Jeg havde ellers op-
givet håbet om at tjene penge 
og forsørge mine børn.”
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hun tjener, bliver brugt til at 
forsørge familien med mad, tøj 
og andre nødvendige ting.

Sohaila er dybt taknemmelig 
for hjælpen.

”I år, på grund af honningen, 
har jeg tjent nok til at sende 
mine børn i skole. Det er et 
 mirakel. Jeg havde ellers op-
givet håbet om at tjene penge 
og forsørge mine børn.”

Sohaila smiler, mens hun 
fortæller, Og når hun smiler 
er det ikke kun med munden. 
Glæden stråler fra hendes øjne.

I dag er både Sohaila og Ahmad 
meget begejstrede for deres 
fremtid:

”Jeg vil gerne have fem bikuber 
mere. Og så vil jeg hjælpe 
 kvinder i min landsby til at stå 
på deres egne ben, ligesom jeg 
selv er blevet hjulpet,” slutter 
hun.

Biavl hjælper fattige kvinder i Afghanistan
Mission øst startede biavls-aktiviteterne i juli 2006 med støtte fra 
Danida under Det Danske Udenrigsministerium. Formålet er at give 
de allerfattigste kvinder hjælp til at forsørge deres familie ved at 
lære dem om biavl og produktion af honning.

Under samtaler med de lokale råd og landsbyledere i det nordlige 
Afghanistan fandt Mission øst frem til 20 kvinder, der desperat 
trængte til hjælp. Hver kvinde blev udstyret med en bikube, 
 beskyttelsesudstyr og oplæring i at producere honning. 

Hver måned besøger Mission østs landbrugshold de 20 kvinder og 
hjælper dem med råd og vejledning.

"sohaila er ikke vant 
til at blive fotograferet. 

Derfor ser hun lidt 
beklemt ud, da 

Mission øst trækker 
kameraet frem. Men 

da talen senere falder 
på bier og honning, 

stråler hendes øjne af 
glæde og stolthed."

I starten var Ahmad skeptisk over 
for biavlen, men i dag viser han 

stolt familiens fire kuber frem.
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”Jeg rystede af kulde og kunne slet ikke 
 koncentrere mig om at lytte til læreren”

børnene ikke har andre mulig-
heder end at sidde flere timer 
med kulde om benene i løbet 
af skoledagen. Risikoen for at 
blive syg er stor, og manglen 
på så simple ting som et bord 
og en stol kan ødelægge deres 
skolegang og deres chance for 
at få en uddannelse. 

Shila på 9 år går i tredje klasse 
og er ét af de børn, der stadig 
må sidde på gulvet. Hun siger 
til Mission Øst:

”Vi har ingen borde. Vi sidder 
på hug på meget kolde gulve. 

Det er svært at lytte efter, hvad 
lærerne siger, og mit tøj bliver 
beskidt hver dag.”

Derfor arbejder Mission Øst 
med din hjælp på at udstyre 
endnu flere skolebørn med de 
nødvendige møbler.

Mission øst takker JL-Fondet og 
Oticon Fonden for deres støtte til 
dette projekt.

4.555 skoleelever i det nord

lige Afghanistan behøver 

ikke længere frygte endnu en 

vinter – tvunget til at sidde 

på et isnende koldt gulv, 

mens de bliver undervist.

I dette efterår fik børnene 
 borde og bænke gennem 

 Mission Øst. Nu 
har de overskud til 
at tage aktivt del i 
undervisningen. 

Men der er stadig 
adskillige skoler i 
Afghanistan, hvor 

Niårige shila er ét af 
de børn, der stadig 
må sidde på det 
kolde gulv i skolen.

”Lad os give evnen til at 
læse og skrive en chance for 
at forandre mennesker og 
 samfund overalt i verden.”
Kofi Annan, tidligere  
FN-generalsekretær

Fotos: Patrick Wathome, 
Mission øst
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Jan Ara – “Støv fra gulvet gav mig 
øjenbetændelse”:
”Mine forældre sendte mig i skole for at lære noget. 
Men når jeg sad på gulvet om vinteren, rystede jeg af 
kulde og kunne slet ikke koncentrere mig om at lytte 
til vores lærer. Når jeg kom hjem, begyndte jeg tit at 
hoste, og nogle gange havde jeg hovedpine og feber. 
Om sommeren er gulvet varmt og støvet, og når alle 
mine kammerater rejste sig på samme tid, hvirvlede 
støvet op. Der var støv overalt i klasselokalet. Mit tøj 
blev beskidt, og i år fik jeg øjenbetændelse på grund af 
alt støvet. Jeg måtte blive hjemme fra skole.”

Jan Mohammad, 11 år, Aqmasjed Skolen  
– ”Før var vi altid kede af det”:
“Før var vi altid kede af det. Vi plejede at sidde på gul-
vet, og det var meget svært at tage notater. Det er meget 
 nemmere at sidde og skrive ved de nye borde og bænke. 
Nu er vi alle sammen meget glade.”

Tahara Jan, kvindelig lærer på Bibi Mariam 
Skolen – “Børnene mistede koncentrationen 
i timerne”:
“Jeg har undervist her de sidste tre år. Disse børn pleje-
de at have mange problemer i skolen, fordi de manglede 
møbler at sidde på. Når børnene mødte om morgenen 
var deres tøj rent og pænt. Men fordi de blev nødt til at 
sidde på de støvede gulve, var deres tøj møgbeskidt, når 
de gik hjem igen. Børnene mistede koncentrationen i ti-
merne, fordi de blev nødt til at sidde på det kolde gulv, 
og samtidig ikke kunne skrive ordentligt på papiret. 
Flere af dem blev syge og kunne med jævne mellemrum 
ikke komme i skole.”

Rovina, 8 år, Bibi Ajira Skolen  
(én af de skoler, der stadig 
mangler skolemøbler);
”Det er meget svært at skrive, mens 
man sidder på hug på et koldt gulv. 
Når jeg kommer hjem efter skole, er 
mit tøj altid beskidt, og så bliver min 
mor irriteret.”

En milesten på vej mod 
et uddannet Afghanistan
Ved den nylige overrækkelse 
af borde og bænke takkede det 
afghanske skolevæsen Mission Øst 
og partnere for hjælpen:

”I dag har vi nået endnu en 
milesten på vej mod et uddannet 
Afghanistan.”

Uddannelse er afgørende for 
landets fremtid. På nuværende 
tidspunkt er Afghanistan er ét af de 
lande i verden, der har den højeste 
rate af illitterære indbyggere. 
Cirka halvdelen af alle mænd kan 
hverken læse eller skrive, og hele 
80 procent af Afghanistans kvinder 
er analfabeter. 

Netop analfabetisme er ifølge FN 
den største hindring, når det kom-
mer til at skabe bedre vilkår for 
kvinderne.

Kvinder, der ikke kan læse, har 
langt sværere ved at kæmpe sig ud 
af fattigdom, de lærer aldrig deres 
rettigheder at kende, og uden den 
nødvendige viden om livstruende 
sygdomme som aids og diarré har 
de ingen mulighed for at tage vare 
på sig selv.

Mission Øst bruger lokal 
arbejdskraft 

Alle borde og bænke er bygget af lo-
kale håndværkere. Projektet støtter 
på den måde det lokale erhvervs-
liv og gør samtidig en indsats for 
beskæftigelsen i området.
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”Dér gik det op for mig, at jeg    havde gjort en forskel”
Patrick Wathome kommer fra 

en verdensdel, hvor nøden er så 

stor, at den dagligt fylder et par 

spalter i vores aviser. Hvorfor 

har den 47-årige afrikaner så 

valgt at forlade sit hjem og sin 

familie i Kenya for at hjælpe 

fattige mennesker i en hel anden 

del af verden, nemlig Afghani-

stan? Det vender vi tilbage til.

Da Patrick ankom til Mission 
Østs projektområde i det nord-
lige Afghanistan for tre et halvt 
år siden, fik han det utroligt 
dårligt. Han besøgte én af de 

fattige landsbyer, som 
Mission Øst på det 
tidspunkt var ved at 
undersøge, hvordan 
vi kunne hjælpe. Her 
så han små børn, der 
uden bekymring drak 
af den samme lille 
dam som får og geder.

”Dyrenes afføring 
lå kun få meter 

a f g h a n i s t a n

Patrick Wathome fik det dårligt, 
første gang han så, hvordan børn 
og voksne lever i fattige landsbyer 
i Afghanistan. I dag har han set, 
hvordan hjælpen gør en forskel.

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
 Mission Øst

”Der er masser af nød i 
Afrika. Men det er ikke det 
eneste sted i verden, hvor 
folk desperat har brug for 
hjælp. I løbet af de sidste tre 
år har jeg selv oplevet, hvor-
dan alt for mange børn og 
voksne lever under elendige 
forhold i Afghanistan.”

væk derfra, og vandet var så 
 forurenet,” fortæller Patrick.

Han oplevede, hvordan det 
var umuligt at undgå at træde 
på indbyggernes afføring, 
hvis man bevægede sig væk 
fra stien. Indbyggerne vidste 
simpelthen ikke bedre om 
hygiejne.

”Jeg forestillede mig min egen 
familie leve under disse vilkår. 
Og jeg følte mig så skidt tilpas 
med al min viden om, hvordan 
børnene kan dø af at drikke det 
møgbeskidte vand.”

”Disse mennesker har ret til 
at leve som alle andre i verden 
med helt basale behov som for 
eksempel rent vand opfyldt. 
Det er ikke fair, at de skal 
leve sådan, kan jeg huske, at 
jeg tænkte,” fortæller Patrick, 
der er uddannet civilingeniør 
inden for vand og sanitet. Siden 
2004 har han som en del af 

Mission Østs team hjulpet ad-
skillige landsbyer i det nordlige 
Afghanistan med adgang til 
rent drikkevand og undervis-
ning i god hygiejne.

Det havde jeg længtes efter at se! 

Patrick besøgte den første 
landsby igen, da arbejdet var 
færdigt. Og det, han så, gjorde 
stort indtryk på ham.

”Wauv, det her havde jeg 
længtes efter at se! Jeg spurgte 
børnene, der hentede vand fra 
brønden, hvorfor de ikke bare 
drak af dammen? De svarede: 
”Vandet er forurenet, det er 
ikke godt for os.” Dér gik det 
op for mig, at jeg havde gjort 
en forskel,” fortæller Patrick 
med et stort, men beskedent, 
smil.

Patrick er flere gange blevet 
bekræftet i, at hans og resten af 
holdets arbejde har stor værdi 
for mange mennesker.
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”Dér gik det op for mig, at jeg    havde gjort en forskel”
”Under Muhammedkrisen var 
der planlagt demonstrationer i 
den by, Mission Østs personale 
bor i. Det vidste de i én af de 
landsbyer, vi hjælper, og de 
tilbød med det samme, at vi 
kunne komme og bo hos dem, 
mens urolighederne stod på.”

”Dét fortæller mig, hvor tæt 
et forhold, vi har til dem, vi 
hjælper – at vi i Mission Øst er 
accepterede og værdsatte.”

Min chance for at sige tak

Men hvorfor forlade sin familie 
og sine landsmænd, når der 
også er brug for en mand med 
Patricks uddannelse og evner 
derhjemme?

”Der er masser af nød i Afrika. 
Men det er ikke det eneste sted 
i verden, hvor folk desperat 
har brug for hjælp. I løbet af 
de sidste tre år har jeg selv 
oplevet, hvordan alt for mange 
børn og voksne lever under 

elendige forhold 
i Afghanistan.”

”I Afrika er 
der så mange 
udenlandske 
organisationer 
og mennesker, 
der gør noget for 
at hjælpe afrikanerne.

Mission Øst er min chance for 
at sige tak og gøre gengæld ude 
i verden.”

Hver tredje måned rejser 
Patrick hjem for at besøge sin 
kone og sine tre voksne sønner.

”Det er lang tid at være væk fra 
dem. Jeg savner helt klart min 
familie og mine venner. Men 
det er det hele værd!”

”Jeg forestillede mig min 
egen familie leve under disse 
vilkår. Og jeg følte mig så 
skidt tilpas med al min viden 
om, hvordan børnene kan dø 
af at drikke det møgbeskidte 
vand.”

I begyndelsen 
gjaldt det kun om at 
overleve

Generalsekretær Kim Hartz-
ner, der besøgte Afghanistan i 
2006, fortæller:

”Fra 1996 til 2001 kæmpede 
Nordalliancen og taliban-
bevægelsen mod hinanden i 
Afghanistan. Mange afghanere 
blev tvunget til at forlade deres 
landsby i hast. Der herskede 
panik, og børn blev separeret 
fra deres familie midt i al 
forvirringen. Mange forældre 
har ikke set deres børn siden. 
Da folk rejste tilbage til deres 
landsbyer, fandt de huse og 
alting ødelagt. Krigen havde re-
duceret dem til fattige menne-
sker, som var nødt til at starte 
helt forfra. I begyndelsen gjaldt 
det kun om at overleve, og 
Mission øst hjalp afghanerne 
med nødforsyninger som for 
eksempel mad. I dag lærer vi 
dem at dyrke deres egen mad, 
vi opfører skoler, veje og ar-
bejder med mere langsigtede 
udviklingsprojekter.”
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Klodser og skakspil bringer børnene   sammen på trods af handicap
hos børn og forældre i hele 
regionen.

”Formålet med klubberne er at 
give handicappede og ikke-
handicappede børn et sted at 
mødes,” siger Mission Østs 
generalsekretær Kim Hartzner, 
der hjalp Karen med at klippe 
det røde bånd.

”Her kan børnene lege sammen 
og spille spil sammen, og vores 
håb er, at de handicappede 
børn udvikler deres sociale 
evner. Flere af dem har stort set 
aldrig været uden for hjem-
met og har aldrig haft kontakt 
med andre børn før. Det får de 
endelig mulighed for hér. Og 
forhåbentlig er blandingen af 
handicappede og ikke-handi-
cappede børn med til, at resten 
af lokalsamfundet accepterer 

de handicappede som ligevær-
dige mennesker.”

Forældre deler hinandens byrder

Liana Osamanjan er seksårige 
Karens mor og frivillig med-
hjælper i den nye klub. Hun er 
glad for, at hendes søn nu har 
et sted, hvor han kan lege med 
andre børn;

”Klubben giver børnene en 
chance for at blive en del af 
fællesskabet og få nye venner.”

Men børneklubberne er ikke 
kun for de små størrelser. Det 
er også et sted, hvor forældre 
kan mødes og tale med hinan-
den om deres problemer. Livet 
er hårdt i denne del af Arme-
nien, som siden Sovjetunio-
nens fald har været præget af 
ekstrem fattigdom og arbejds-
løshed.

Med et koncentreret blik holder 

seksårige Karen Osamanjan 

saksen hen over det røde bånd, 

der går fra den ene dørkarm 

til den anden. Han klemmer 

til, båndet deler sig i to, og da 

folk omkring ham begynder at 

klappe, lyser hans ansigt op i et 

genert, men meget stolt smil. 

Karen har fået lov til at klippe 
båndet til den nye børneklub, 
som Mission Øst og partnere 
har etableret. Og for en lille hø-

reskadet dreng fra et 
af Armeniens fattige 
områder, Karakert, er 
det en stor begiven-
hed!

Børneklubben i 
Karakert er én ud af 
11 planlagte klubber, 
der vil sprede glæde 

”Forhåbentlig er blandingen 
af handicappede og ikke-
handicappede børn med til, 
at resten af lokalsamfundet 
accepterer de handicappede 
som ligeværdige mennesker.”
Generalsekretær  
Kim Hartzner

Børnene finder hurtigt 
ud af at lege sammen på 
trods af deres handicap. 

Seksårige Karen 
Osamanjan (i den blå 

t-shirt) har problemer 
med hørelsen og må gå 
med høreapparat. Men 

med et par farverige 
klodser i favnen er det 
ikke længere så svært 

at komme i kontakt 
med andre børn.
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Klodser og skakspil bringer børnene   sammen på trods af handicap
”Børneklubberne er også et 
sted, hvor forældre kan hjælpe 
med at bære hinandens byrder 
og finde ud af, at de ikke er 
alene. Forældre til handicap-
pede børn vil blive tilbudt 
kurser i deres egne og børne-
nes rettigheder. Det vil gøre 

Mission Øst 
møder Armeniens 
premierminister

I begyndelsen af 2006 startede 
vi i Mission Øst vores største 
udviklingsprojekt i Armenien 
nogensinde. ”En Sund Start” 
har det langsigtede mål at 
give handicappede de samme 
rettigheder som alle andre. I 
Armenien er handicappede 
i årtier blevet betragtet som 
en skamplet på samfundet 
og som mennesker af mindre 
værd. Derfor har mange børn 
aldrig fået hverken diagnose 
eller behandling for deres 
sygdom, og flere forældre 
gemmer deres børn væk der
hjemme, fordi samfundet har 
lært dem at skamme sig over 
deres handicap. 

Igennem projektet har Mission 
Øst for nylig været med til at 
åbne et center, hvor handi
cappede børn kan få både 
diagnose og behandling. Tre af 
11 børneklubber er åbnet. To 
af Danmarks største handi
caporganisationer har været 
i Armenien for at give deres 
erfaringer videre til repræ
sentanter for de armenske 
myndigheder og handicap
organisationer. Og Mission 
Østs generalsekretær, Kim 
Hartzner, har haft chancen for 
at fortælle Armeniens premier
minister, Serge Sargsjan, om 
kampen for handicappedes 
rettigheder i ministerens eget 
land.

Børneklubberne er 
udstyret med klodser, 

spil, malebøger og 
hvad der ellers skal 

til, for at børnene 
for et øjeblik kan 

glemme deres fattige 
og triste hverdag.

David Gevorgjan 
har dårligt 

syn. Men det 
forhindrer ham 

ikke i at lege med 
de andre børn og 
skabe venskaber 

i den nyåbnede 
børneklub i 

Karakert. 

dem stærkere og bedre i stand 
til at kæmpe for dem selv og 
deres børn i et samfund, hvor 
handicappede opfattes som 
mindreværdige,” lyder det fra 
Mission Østs lokale partner i 
Armenien.

tru
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tegninger af katastrofer

Mirova sharofat 
vandt førstepræmien 

med denne tegning, 
der viser, hvordan 

landsbyens indbyggere 
bør flygte i sikkerhed 

i bjergene, mens 
vandmasserne river 

træer og huse med 
sig nede i dalen.

Bodoeva saodat fik en 
andenplads i Mission 

østs tegnekonkurrence. 
tegningen viser 

en redningsaktion 
og fortæller, at 

myndighederne har 
pligt til at sende et 

redningshold. En 
del af Mission østs 
katastrofearbejde i 

tadsjikistan går ud på 
at etablere og uddanne 

sådanne hold.

I forbindelse med den inter

nationale dag for katastrofe

forebyggelse havde Mission Øst 

udskrevet en tegnekonkurrence 

for børn på 17 skoler i Tadsji

kistan. Børnene fik til opgave 

at tegne de naturkatastrofer, 

som landet og især de fattig

ste lider så ekstremt under.

For mange af børnene er teg-
ningerne et billede på noget, de 
selv har oplevet. Faizov Z., der 
fik en flot tredjeplads for sin 
tegning, bor i en landsby tæt på 
floden. Konkurrencen fik ham 
til at tænke nærmere over sin 
egen situation i et område, hvor 
risikoen for oversvømmelser 
er stor.

Alternative – og kreative 
– måder at få børnene til at 
lytte og lære er nødvendige i 
Tadsjikistan. Det kan redde 
deres liv en dag. I den tidligere 
Sovjetrepublik foregår meget 
af undervisningen stadig efter 
gamle metoder. Når myndig-
hederne for eksempel besøger 
skolerne for at fortælle, hvor-

Af Christophe Belperron, 
 naturkatastrofe-
 koordinator for Mission 
øst, tadsjikistan
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dan man reagerer i tilfælde af et 
jordskælv, står eleverne på rad 
og række i skolegården i deres 
ens uniformer. Med monotone 
stemmer gentager de i kor alt, 
der bliver sagt. Ingen af dem 
bliver bedt om selv at tænke 
over, hvad de lige har lært, 
hvad det betyder, eller hvordan 
de kan bruge det.

tredjepræmien gik til Faizov Z., der har tegnet konsekvenserne 
af oversvømmelse og mudderskred. Der er ingen tvivl om, at 
tegningen af det ødelagte hus bygger på hans egen erfaring.

Ved hjælp af en ”rysteplade” demonstrerer Mission øst, hvorfor 
det er vigtigt, at tadsjikerne bygger deres huse, så de er sikret mod 
naturkatastrofer. Huset til venstre er en model af et hus, som Mission øst 
har hjulpet med at bygge, og som kan modstå naturens enorme kræfter.

En måde at få børnene til at interessere sig for forebyggelse 
af katastrofer er ved hjælp af teater. Her opføres et stykke om 
førstehjælp. 

Inden for de sidste par år har 
Mission øst fokuseret mere og 
mere på katastrofe-forebyggelse 
i tadsjikistan. På grund af sine 
mange bjerge og sin belig-
genhed mellem to af jordens 
tektoniske plader (dem der 
skaber jordskælv) er landet eks-
tremt udsat for naturkatastrofer. 
Nogle landsbyer har i løbet af 
de sidste 15 år oplevet mindst 
én naturkatastrofe om året. 
tadsjikistans fattige befolkning 
ved ikke, hvordan den beskytter 
sig selv mod de pludselige farer, 
og ødelæggelserne er derfor 

ofte så omfattende, at folk kun 
bliver endnu fattigere. Mission 
øst oplærer landsbyboerne i at 
bygge sikrere huse. Vi instal-
lerer også advarselssystemer og 
opretter redningsgrupper.

Arbejdet er støttet af ECHO (EU's 
Departement for Humanitær 
Bistand).

Mission øst var den første 
danske hjælpeorganisation i 
tadsjikistan i 1997 og er i dag 
den eneste danske organisation 
med egne projekter.

Mission øst i tadsjikistan

En del af Mission Østs kata-
strofearbejde i Tadsjikistan 
handler derfor om at undervise 
børnene på en måde, så bud-
skabet bliver siddende i deres 
bevidsthed.

For eksempel ved hjælp af 
teaterstykker, tegnefilm og 
tegnekonkurrencer.
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Det blev din støtte brugt til i 2007
Året, der snart er gået, har været 

et år med mange muligheder for 

Mission Øst. Vi startede blandt 

andet nye projekter i fattige 

bjerglandsbyer i Nepal, hvor 

børn og voksne dør af sult.

Vi bringer her et udsnit af, hvad 

din støtte blev brugt til i 2007.

Der er stadig et stort behov for 

hjælp, især i Afghanistan, hvor 

Mission Øst fortsætter med at 

skabe håb midt i krig og kaos. 

Tak for din støtte!

Afghanistan
-  1.500 fattige familier har 

fået hjælp til at dyrke 
grøntsager, som de kan 
sælge og leve af

-  4.555 elever sidder nu på 
bænke i skolen i stedet for 
på det iskolde stengulv

-  cirka 1.000 latriner er ble-
vet opført til familier, der 
ellers ville gå på toilettet i 
marken, hvor de risikerer at 
blive bidt af slanger

Tadsjikistan
-  300 familier har modtaget 

undervisning i konserve-
ring af fødevarer

-  8 landsbyer har fået rent 
vand

-  5 landsbyer har fået 
advarselssystemer, der 
advarer indbyggerne, når 
en oversvømmelse truer 
deres eksistens

-  24 landsbygrupper er 
blevet dannet og uddan-
net i at hjælpe resten af 
landsbyboerne i tilfælde 
af naturkatastrofer som 
for eksempel jordskælv

Armenien
-  Ved udgangen af 2007 vil 

Mission Øst have åbnet fire 
ud af i alt 11 børneklubber, 
hvor handicappede børn og 
børn uden handicap kan 
mødes og lege sammen

-  258 lærere oplært i at un-
dervise børn med indlæ-
ringsvanskeligheder

Nepal
-  Nye projekter i afsidesliggende bjerglandsbyer skal 

garantere, at flere tusinde fattige mennesker fremover 
kan brødføde sig selv

-  Mission Øst har købt børnehjemmet Eternity Orphan 
Home, der huser flere end 30 forældreløse børn, for at 
sikre deres fremtid

-  På grund af oversvømmelserne i Nepal kom mange 
fattige familier til at stå uden tag over hovedet. Mission 
Østs partnere i Terai regionen arbejder med de ramte 
familier for at genopbygge deres huse.

Rumænien
-  240 familier har modtaget 

social hjælp og materiel 
hjælp i form af mad, tøj, 
medicin, skoleudstyr med 
mere
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Nye regler  
for fradrag

Sådan støtter du Mission Øst

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

14.100 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig 
pengegave 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 hjælpearbej-
de 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 mulig-
hed for at hjælpe mennesker 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 gi-
rokortet på bagsiden af bladet. 

Vi håber, at du også vil finde 
vores arbejde støtteværdigt i 
2008. I så fald vil vi med glæde 
modtage dit navn, adresse, 
 telefonnummer og  
CPR-nummer på e-mail til  
miseast@miseast.dk eller med 
almindelig post til Mission Øst, 
Sankt Lukas Vej 13, Postboks 
149, 2900 Hellerup. Du kan også 
vælge at ringe på tlf. 39 61 20 48.

Hvis vi modtager dit  
CPR-nummer inden udgangen  
af 2008, vil vi til gengæld sikre,  
at du får det fulde fradrag for  
din støtte. Ligesom vi 
 selvfølgelig behandler dine 
oplysninger fuldt fortroligt.

Gaver til Mission Øst kan 
fradrages i skat. Dine fradrags-
muligheder er i år fordoblet til 
13.600 kr., hvis du støtter med 
14.100 kr. (de første 500 kr. er 
ikke fradragsberettigede).  
I 2008 bliver det beløb hævet, så 
du kan få fradrag for helt op til 
14.000 kr. ud af 14.500 kr.

Ifølge nye regler skal Mission 
Øst fremover indberette alle 
 fradragsberettigede gaver til 
SKAT sammen med dit  
CPR-nummer, for at du kan  
opnå fradrag fra og med 
 skatteåret 2008.

En gave der 
 rækker længere

vores arbejde med at hjælpe 
verdens svageste. Du kan 
enten ringe til advokat Bjarne 
Weihrauch i vest på tlf.  
87 20 64 44 eller advokat 
Wenzel Bohn-Willeberg i øst 
på tlf. 39 16 80 80.

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.

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 meget 
stor forskel for Mission Østs 
arbejde, og derfor har vi gjort 
det nemmere at få rådgivning 
om denne form for gave. 

Mission Øst har fået tilkende-
givelse om gratis telefonisk 
rådgivning i arveretlige og 
testamentariske spørgsmål 
til gavn for dig, der støtter 
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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: 

Situationen i Afghanistan 
er alvorlig. Krig, kaos og 
håbløshed synes at blive 
hverdag for en større og 
større del af befolkningen. 
Men midt i det hele finder 
vi mennesker, der har fået 
livet og håbet tilbage, fordi 
de har mødt en udstrakt 
hånd. Visheden om at nogen 

bekymrer sig om dem, giver 
dem mod og vilje til at søge 
forandring for dem selv og 
den kommende generation.

Du kan være med til 
at bringe håb midt i 
håbløsheden. 

støt Mission øst i dag.

Håbet lever

– 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 0712

– 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<


