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Afghanistan
– ”I nat drømte jeg, at vandet kom igen”
Shukria husker tydeligt den nat, hendes hjerte næsten stop-
pede. Regnen var begyndt at falde, da hun pludselig hørte en 
høj, ukendt lyd i det fjerne. Nysgerrig gik hun udenfor for at 
se efter. Da hun så vandmasserne komme fossende ned fra 
bjerget, blev hun for alvor bange.
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Tidligt om morgenen den 21. april i år skete det igen. 
Nattens kraftige regnbyger fik Yokshufloden i det sydlige 
Tadsjikistan til at løbe over sine bredder og true flere 
tusinde børn og voksne på livet. Christophe Belperron, 
der er Mission Østs koordinator inden for naturkatastrofe-
beredskab, rejste til området for at opleve vandmassernes 
ødelæggelser med egne øjne.
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L e d e R

Forskellen mellem liv og død 
blev meget konkret for mig 
under mit seneste besøg i 
Afghanistan.

Da vi kørte igennem et 
flodleje, og jeg lyttede til 
historierne om massive 
oversvømmelser i området, 
så jeg for mit indre blik, 
hvordan vandmasser tidli‑
gere havde krævet adskillige 
dødsofre lige der. Den fattige 
befolkning havde ikke haft en 
chance.

Som et menneske, der bor 
tilstrækkeligt langt fra fare‑ 
zonen, ramte det mig hårdt. 
Men naturkatastrofer er 
desværre mere reglen end 
undtagelsen i denne del af 
verden. Og der bliver flere og 
flere. Asien, hvor Mission Østs 
projektlande Afghanistan, 
Nepal og Tadsjikistan ligger, 
oplever flere jordskælv, over‑

svømmelser, mudderskred og 
flodbølger end noget andet 
kontinent. 

83 procent af alle ofre for 
verdens naturkatastrofer bor 
i Øst. Selv det store befolk‑
ningstal taget i betragtning, 
er det stadig her, man finder 
det største tab af liv per 1.000 
indbyggere. 

Jeg ser frem til, hvilke 
resultater, klimakonferencen 
i Danmark i december kan 
opnå. Men selvom mange 
lange forhandlinger med tiden 
kan gøre en forskel, er det lige 
nu og her, at de mest sårbare 
lider. Og det er lige nu og her, 
vi afgør deres fremtid.

Ved det førnævnte flodleje i 
Afghanistan har vores inge‑
niører allerede i 2005 bygget 
dæmninger og systemer, 
der leder vandet uden om 
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Men selvom mange lange forhand-
linger med tiden kan gøre en forskel, 
er det lige nu og her, at de mest 
sårbare lider. Og det er lige nu og 
her, vi afgør deres fremtid.

83 procent af alle ofre bor i Øst

Kilde: EM-DAT under Verdenssundhedsorganisationen, 2006

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær
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Antal naturkatastrofer fordelt på kontinent

landsbyerne. Der, hvor 
naturen kræver flere og flere 
ofre, arbejder vi allerede i 
skrivende stund på at redde 
dyrebare men‑
neskeliv.

Jeg håber, at du 
i dette blad kan 
se, at forebyg‑
gelse af kata‑
strofer ligger – 
og altid har ligget – os meget 
på sinde. En kombination 
af et ordentligt beredskab, 
forebyggelse og langsigtet 
udviklingshjælp er ikke bare 
meget effektivt, men det 
er for os det eneste rigtige 
at gøre på baggrund af den 
værdi, vi tillægger det enkelte 
menneske. I løbet af de sidste 
11 år har vi for eksempel 
hjulpet ofrene for hyppige 
oversvømmelser i det glemte 
Tadsjikistan ‑ ikke kun med 
nødhjælp, men også ved at 
forebygge oversvømmelserne. 
Vi ønsker at bruge kræfterne 
på at skabe en bedre verden 
for de svageste.

Tak for din støtte. Den bety‑
der overlevelse og fremskridt 
i Øst lige nu.
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Shukria husker tydeligt den 
nat, hendes hjerte næsten 
stoppede. Regnen var 
begyndt at falde over hendes 
landsby i Afghanistan, da 
hun pludselig hørte en høj, 
ukendt lyd i det fjerne. 
Nysgerrig gik hun udenfor for 
at se efter. 

Da Shukria så vandmasserne 
komme fossende ned fra 

bjerget, blev hun for alvor 
bange. Hurtigt fik hun hentet 
børnene inde i huset, og med 
lynets hast skyndte de sig 
over til hendes bror, inden 
alle i landsbyen måtte flygte 
fortvivlet fra deres hjem.
”Vi græd og råbte. Jeg løb 
uden sko. Græd og løb. 
Min bror sagde, at vi skulle 
være parate til at dø. På et 
tidspunkt faldt jeg, men min 
nabo hjalp mig op. Jeg 
kiggede mig hele tiden om 
efter mine børn. Jeg tænkte, 
at hvis vi skal dø, så skal vi 
dø sammen.”

Shukria banker med den ene 
hånd på sit venstre bryst:
”Mit hjerte stoppede næsten. 
Jeg rystede af skræk. Nogle 

mennesker sov, da over‑
svømmelsen kom. Dem rev 
vandmasserne med sig. Vi løb 
fra landsby til landsby for at 
finde ly. Men alle vegne fik vi 
at vide, at oversvømmelsen 
også ville nå dertil.”

Køer, høns og geder væk
Shukria kommer fra en fattig 
landsby, hvor husene er lavet 
af ler og ikke kan modstå 
så voldsomme vandmasser. 
Selvom sneen i bjergene 
smelter hvert år og udgør 
en risiko for landsbyerne i 
dalene, var det hendes første 
møde med så ødelæggende en 
oversvømmelse.

Natten blev en af de længste 
i Shukrias liv og fyldt med 

Naturkatastrofer rammer de svageste hårdest
Antallet af naturkatastrofer i Asien er steget med hele 25 procent allerede siden de første år af det nye årtusinde.* 
Landsbyer i Afghanistans dale oplever stadig voldsommere oversvømmelser år efter år, mens ris og korn tørrer ud på 
marken i Nepals bjerge efter sæsoner med mere og mere tørke. Samtidig viser satellitbilleder, hvordan gletschere smelter i 
Tadsjikistan og andre steder i øst. Og når naturen raser, bliver de fattige atter spillets tabere.
Mission Øst kan selvsagt ikke i væsentlig grad sætte en stopper for klimaforandringerne. Men vi er derude og kan redde 
tusindvis af menneskeliv ved at forebygge de katastrofale konsekvenser af oversvømmelser, mudderskred, jordskælv og 
tørke. Vi er der, når katastrofen indtræffer i Afghanistan, når landsbyer i Tadsjikistan skal have hjælp til at beskytte deres 
hjem, og når risikoen for, at en katastrofe gentages, skal hindres i Nepal. Ved at kigge på de årsager, der ligger bag, og på 
behovet for langsigtede løsninger sikrer vi, at hjælpen har en livsvigtig effekt langt ind i fremtiden.
Dette blad er dedikeret til at beskrive, hvordan Mission Øst med din støtte hjælper og kan gøre en forskel for dem, der ikke 
har en chance alene.

*Kilde: EM-DAT under Verdenssundhedsorganisationen

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

I nat drømte jeg, 
at vandet kom igen”

  ”Mission Øst har ydet fremragende hjælp i forbindelse 
med de nylige oversvømmelser og har fra dag ét 
involveret de lokale myndigheder i deres indsats.”

Abdul Latif Ebrahimi, taknemmelig guvernør for 
Afghanistans Takhar-provins, i regionalt tv.

”
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I nat drømte jeg, 
at vandet kom igen”

frygt for sin egen og resten 
af familiens overlevelse. 
Men mareridtet var kun lige 
begyndt.
”Da jeg tog tilbage til lands‑
byen om morgenen, så jeg, 
at der ingenting var tilbage. 

Ingen køer, ingen høns, ingen 
geder. Ingenting. Jeg så, at 
vores hus var fuldstændig 
ødelagt. Så brød jeg sam‑
men,” fortæller hun.
”Min mand forsøgte at 
trøste mig; ”Andre har mistet 

fem‑seks familiemedlemmer, 
du har stadig alle dine,” sagde 
han.”

Drømmen vender tilbage
I tiden efter arbejdede 
Shukria nat og dag for at få 

Tre af Shukrias sønner leger 
foran det nye hus, der er bygget af 
mursten af ler.  
Foto: Rikke Tina Ulnits

 ”Nogle mennesker sov, da oversvømmelsen 
kom. Dem rev vandmasserne med sig.“

Hvert år, når sneen i bjergene smelter, er befolkningen i 
dalene i fare for oversvømmelser. På grund af fattigdommen, 
er deres huse ofte bygget af ler, der ikke kan stå imod de 
voldsomme vandmasser. Foto: Rikke Tina Ulnits
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Oversvømmelse spærrer vejen mellem syge og hospitalet
På en enkelt nat oplevede 10.000 mennesker i fattige afghanske landsbyer at blive 
fuldstændig afskåret fra omverdenen. Kraftig regn havde fået den nærliggende flod til 
at løbe over sine bredder, og kæmpesten spærrede vejen til markedet, skoler og den 
nærmeste by.
34-årige Din Mohammad 
er landmand og bor i en 
landsby på den sikre side. Da 
han om morgenen tog hen for 
at se til sine marker, så han 
børn og voksne, der forgæves 
prøvede at krydse vandet.
”Jeg var chokeret. Jeg så 
syge mennesker lide. Den 
nærmeste klinik ligger på 
vores side. I to dage måtte 
de vente på at komme til 
lægen,” fortæller han.
Folk i dalen kom til Mission 
Øst for at bede om hjælp, 
og hurtigere end de havde 
forestillet sig, var opryd-
ningsarbejdet i gang, så de 
syge atter kunne komme på 
hospitalet.

I foråret stod Din Mohammad stod op til et syn, der 
chokerede ham.

råd til at bygge et nyt hus. 
I forvejen havde hun svært 
nok ved at brødføde sine 
børn.
”Om dagen forarbejdede jeg 
frugter og grøntsager, som 
jeg har lært af Mission Øst. 
Dem solgte jeg på markedet. 
Om natten vaskede jeg tøj for 
andre.”

Den hjælp, hun har fået fra 
Mission Øst til at skabe sig 
en lille indkomst, har givet 
hende muligheden for at 
genopbygge sit hus. Men 
oplevelsen sidder stadig dybt 
i hende.
”I nat drømte jeg, at vandet 
kom igen, siger Shukria.
”Når jeg tænker på det, 
frygter jeg for mit liv.”

Hun ved, at hendes hus 
heller ikke denne gang er sik‑
kert nok til at modstå endnu 
en voldsom oversvømmelse. 
Men hun har hverken viden 
eller midler til at bygge 
noget, der vil holde. Hun kan 
bare håbe, at der er nogle, 
der vil hjælpe hende, hvis 
katastrofen rammer igen. 
For Shukria har hjælpen fra 
Danmark betydet, at hun 
atter kan give sine børn tag 
over hovedet og mad på 
bordet.
”Når jeg tænker på over‑
svømmelsen, bliver jeg ked 
af det. Men når jeg tænker på 
Mission Øst, bliver jeg glad,” 
slutter hun med et smil.

”Når jeg tænker på 
oversvømmelsen, 

bliver jeg ked af det. 
Men når jeg tænker 

på Mission Øst, 
bliver jeg glad,” smiler 

Shukria. Foto: Rikke 
Tina Ulnits
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I sommers mærkede Mission 
Øst én af Afghanistans 
mange naturkatastrofer på 
egen krop. 

I tre uger havde vandmasser 
oversvømmet den eneste 
vej fra kontoret til landsby‑
erne og sat meget arbejde 
i venteposition. Aziz Baig, 
der er Mission Østs leder 
i provinsen Badakhshan, 
fortæller:
”Guvernøren bad os og en 
anden hjælpeorganisation 
om at tage ud til landsby‑
erne til fods og finde ud 

Eneste vej mellem  
kontor og landsby oversvømmet

Afghanistans  
katastrofer bliver 
flere og kraftigere

-  Afghanistan oplever i 
gennemsnit mindst to 
naturkatastrofer om året

-  Fra 1999 til 2003 
ramte hver katastrofe 
i gennemsnit flere end 
241.500 afghanere – det 
er ca. 1,3 gange så 
mange, som bor i hele 
Odense kommune

-  I det sydlige Asien, hvor 
Afghanistan ligger, er 
antallet af oversvømmelser 
på ganske kort tid steget 
med næsten 100 procent 
fra 21 til 41 fra starten af 
årtusindskiftet til 2006

Kilder: FN, ANDMA, EM-DAT

Forårets oversvømmelser har dræbt mindst 150 mennesker 
og cirka 22.000 landbrugsdyr og ødelagt mindst 4.000 frugt-
træer og 55.250.000 m2 landbrugsjord i Afghanistan.

Registrerede naturkatastrofer i Afghanistan

Kilde: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters under Verdenssundhedsorganisationen

af, i hvor stort omfang den 
ramte befolkning havde 
brug for hjælp. Uden biler 
vandrede vi i flere timer for 
at nå dertil. Vores rapport 
blev sendt til den nationale 
beredskabskomité i Kabul, 
som derefter sendte en 
helikopter med nødhjælp til 
de berørte landsbyer.”

Det gør vi
Badakshan, en af de to pro‑
vinser, Mission Øst arbejder 
i, er et af de mest sårbare 
områder i Afghanistan, når 
det kommer til jordskælv, 
jordskred, oversvømmelser 
og laviner. Samtidig er det en 
af de provinser, der produce‑
rer flest landbrugsvarer, og 
derfor er naturkatastrofer her 
en trussel mod hele landets 
fødevaresikkerhed.

Efter de seneste oversvøm‑
melser er Mission Øst nu 
i gang med at genopbygge 
ødelagte vandingskanaler og 
at bygge en beskyttelsesmur, 
der skal mindske risikoen for 
oversvømmelser i områdets 
landsbyer i fremtiden. 
Derudover har vi hjulpet 
med at genåbne den vej, som 
vandmasserne blokerede.
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Tidligt om morgenen den 
21. april i år skete det igen. 
Nattens kraftige regnbyger 
fik Yokshufloden i det sydlige 
Tadsjikistan til at løbe over 
sine bredder og true flere 
tusinde børn og voksne på 
livet.

Christophe Belperron, der 
er Mission Østs koordinator 
inden for naturkatastrofe‑be‑
redskab, rejste til området for 
at se vandmassernes ødelæg‑
gelser med egne øjne. Det blev 

en bevægende oplevelse, der 
både bragte glæde, sorg, og en 
vilje til at gøre en endnu større 
indsats for de mennesker, der 
bor dér, med sig.

Yokshufloden løber yndefuldt 
gennem det smukke bjerg‑
rige landskab i den tidligere 
Sovjetrepublik. Men man skal 
ikke lade sig narre! Lige så 
billedskøn som den ser ud, 
lige så vild og farlig er den 
på de mest uventede tids‑
punkter. Tusinder af lands‑

byboere har 
gennem tiderne 
erfaret flodens 
overvældende 
kraft, og mange 
ville ønske, at 
de kunne flytte 

Da floden tog magten tilbage

Mange ville ønske, at de kunne flytte deres 
børn til et sikrere sted. Men fattigdommen 
holder dem fangen.

De 3.000 kilometer 
vandingskanaler, 

som oprindeligt blev 
bygget til at føre vand 

hen til bomulds- 
markerne, fungerer 

i dag som flodens 
direkte adgang til 

at oversvømme 
landsbyerne. Pigen 

på billedet er datter 
af Sohina, som du kan 
læse om på de næste 

sider.

96 procent færre ødelæggelser
På blot 30 år er antallet af dage med 
katastrofale oversvømmelser steget med 
50-60 procent ifølge Tadsjikistans eget 
Ministerium for Naturbeskyttelse. Mission 
Øst har siden 2005 arbejdet for at mindske 
de ofte tragiske konsekvenser af de enorme 
vandmasser i 24 af landets mest udsatte 
landsbyer. Indtil videre er 3.650 af de mest 
sårbare familier blevet bedre beskyttet ved 
hjælp af kanaler, der leder vandet væk. Vi har 
udarbejdet evakueringsplaner og uddannet 
redningshold, og hver familie har fået hjælp til 
at forberede sig på en hurtig flugt fra hjemmet. 
Derudover har 11.930 børn i 24 skoler fået 
undervisning i, hvordan de skal reagere, når 
oversvømmelsen eller jordskælvet rammer.
En undersøgelse i 17 landsbyer viser, at 
hjælpen kan mindske omfanget af skader 
med helt op til 96 procent.
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Da Sovjetunionen kollapsede, gik 
der kun få uger, inden pengene, 
teknologien og de dygtige ingeniører 
havde forladt stedet.

1 sms-besked  
er modtaget
Allerede i 
november 2008 
blev ideen om 
et samarbejde 
mellem Mission 
Øst og mobilsel-
skabet Babilon 
i Tadsjikistan 
født. Selskabet 

forventer 
jævnligt at sende 

sms-beskeder med nyttig 
viden om naturkatastrofer 
ud til sine cirka 50.000 
abonnenter. Initiativet 
er en del af en storstilet 
kampagne; Med sms’er, 
tv-reklamer og brochurer 
vil Mission Øst gøre 
befolkningen mere bevidst 
om oversvømmelser og 
jordskælv for at redde 
liv. Vil folk vide mere om, 
hvordan de blandt andet 
bedst reagerer under for 
eksempel et jordskælv, kan 
de derudover ringe til et 
gratis nummer med deres 
spørgsmål.
Kampagnen, der udføres 
i samarbejde med 
Tadsjikistans komite for 
nødsituationer, er ikke set 
magen til i landets historie. 
I fattige landsbyer, hvor 
indbyggerne hverken har 
mobiltelefon eller fjernsyn, 
fortsætter Mission Øst 
med at undervise børn og 
voksne ansigt til ansigt.

deres børn til et sikrere sted. 
Men fattigdommen holder 
dem fangen.
Størstedelen af de cirka 30 
landsbyer, der ligger langs 
floden, blev grundlagt for 
omkring 80 år siden af 
det kommunistiske styre 
med henblik på at udvikle 
bomuld på de omkringlig‑
gende marker. Den bugtende 
flod blev på det tidspunkt 
tæmmet med 150 kilometer 
dæmning og 3.000 kilometer 
vandingskanaler.

Penge, teknologi  
og ingeniører forsvandt
Da Sovjetunionen kollapsede, 
gik der kun få uger, inden 
pengene, teknologien og 
de erfarne ingeniører havde 
forladt stedet. Befolkningen 
blev efterladt med den 
enorme og umulige byrde at 
vedligeholde dæmning og 
vandingskanaler.

Det, der engang var et dygtigt 
stykke ingeniørarbejde ud‑
tænkt til at udnytte naturens 
ressourcer, forvandlede sig 
hurtigt til en voldsom trussel 
og et utænkeligt mareridt for 

indbyggerne. Siden dengang 
har floden oversvømmet huse, 
veje og marker med afgrøder 
via vandingssystemerne og 
ødelagt 1,5 kilometer dæmning 
om året. Udviklingen gik i stå 
og landsbyboerne blev kastet 
tilbage til fattigdom. Floden 
havde taget magten igen.

I 2005, da de efterladte 
havde kæmpet forgæves for 
at tæmme floden i 14 lange 
år, besluttede Mission Øst 
at hjælpe. Siden har vi 
blandt andet 
undervist flere 
af landsbyerne i 
at vedligeholde 
dæmninger og 
bygge bedre 
huse, der kan 
modstå vand‑
masserne. Vi har hjulpet med 
at oprette redningsgrupper 
blandt indbyggerne og 
planlagt flugtruter, der kan 
redde liv. I dag, fire år efter, 
er adskillige landsbyer langt 
bedre rustet til at modstå 
naturkatastrofer. Børn og 
voksne kan begynde at se 
fremad – længere end til den 
næste oversvømmelse.

Landsbyen Gofilobodi i henholdsvis marts og april i år. Vandmasser oversvømmede markerne 
med afgrøder og bevægede sig derefter videre til resten af landsbyen. Byens skole stod blandt 
andet under vand. 

Marts April
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Tag med Christophe til Yokshu
På de følgende sider kan du tage med på Christophes hjertegribende rejse 
for at vurdere omfanget af skader efter oversvømmelsen i landsbyerne langs 
Yokshufloden. Mød de mennesker, der på meget forskellig vis oplevede 
oversvømmelsen i april.
Christophe Belperron, Mission Østs koordinator inden for naturkatastrofe-beredskab

Jeg var knap ankommet til 
Gelot landsby, da rygtet om 
Mission Østs besøg spredte 
sig, og folk kom ud af deres 
huse for at takke for hjælpen. 
49‑årige Savrigul Rustamova 
fangede hurtigt min opmærk‑
somhed og inviterede mig 
indenfor, hvor hun bor med 
sin familie på syv medlem‑
mer. Hun fortalte mig om 
sidste års oversvømmelse, 
hvor floden kom brusende og 
i løbet af ganske få minutter 
ødelagde flere huse på sin 
vej. Der var intet, nogen 
kunne stille op. Siden da har 
Mission Øst lært indbyggerne 
at rense vandingskanalen, så 
vandet nemmere kan flyde 
igennem uden at gå over 
bredderne. Savrigul fortsatte 
med at fortælle om over‑
svømmelsen i april. Selvom 

vandmasserne var større og 
stærkere end året før, skete 
der ingenting med hverken 
hendes eller naboernes huse! 
Til sidst gelejdede hun mig 
hen for at se køkkenhaven. 
Med stolthed i øjnene viste 
hun mig alle de grøntsager, 
hun nu dyrker til familien, 
uden frygt for at vandet på et 
splitsekund skyller alt hendes 
hårde arbejde væk. Det 
gjorde mig så glad at høre, at 
hun nu tør tænke langsigtet 
og satse på fremtiden.

”Kom og se min 
køkkenhave!” 

Glæden strålede ud 
af Savrigul, der for 

en gangs skyld ikke 
frygtede, at floden 

ville tage hendes 
grøntsager.

Huset står der endnu

Mission Østs projekter beskrevet på disse sider støttes af EUs Kontor for Humanitær Bistand, ECHO, under titlen Improved Disaster Risk Management 
for high-risk communities in Khatlon and Sughd, Tajikistan. Artiklerne her afspejler ikke nødvendigvis EUs holdninger. Yderligere støtte til dette projekt 
kommer fra Det Danske Udenrigsministerium.
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Bedjoda med sine børn.

Ved dæmningskanalen, som 
Mission Øst byggede i 2006, 
faldt jeg i snak med en ældre 
herre, Bobo Obedinov. Bobo, 
der er overhoved i en familie 
på 16, førte mig tilbage til 
1966, da han byggede sit hus 
i en lille dal for foden af de 

store bjerge. Ingen fortalte 
ham, at det var et farligt sted, 
og efter et år rev et massivt 
mudderskred hele landsbyen 
med sig. Året efter byggede 
han sit hus på ny. Denne gang 
med et stærkere fundament 
og en kanal til at lede vandet 
væk. Men lige meget hjalp 
det. Oversvømmelserne blev 
ved at ramme ham hårdt og 
vaskede alt væk, inklusive de 
frugttræer han havde plantet 
for at forsørge sin familie. 
I 1970, da myndighederne 
byggede den første asfalterede 
vej i bjergene, installerede 
de et rør foran Bobos hus 

for at undgå, at vejen blev 
oversvømmet. Men røret 
var alt for lille. Og ikke nok 
med, at det ikke forhindrede 
en ødelagt vej, det forøgede 
samtidig mængden af vand 
og mudder, der ramte hans 
grund.
Det var først i 2005 (efter 
adskillige år med trængsler!), 
da Mission Øst byggede 
en fornuftig dæmning, at 
naturen holdt op med at være 
en trussel for Bobo og hans 
familie. Og i dag er hans have 
igen fyldt med de dejligste 
grøntsager og frugttræer.

Endelig er frugttræerne tilbage

Bobo har 
siden 1960’erne 

kæmpet mod 
adskillige 

oversvømmelser.

Jeg fulgte vandingskanalen, 
mens jeg hilste venligt på folk 
med den traditionelle tadsji‑
kiske hilsen med højre hånd 
på mit hjerte, da jeg pludselig 
blev draget af et faldefærdigt 
hus. Muren omkring huset 
var tæt på at være fuldstændig 
ødelagt, og de største huller 
var dækket til med et simpelt 
ståltrådshegn i et forsøg på at 

holde de værste vilde 
dyr ude. Og sådan gik 
det til, at jeg mødte 
Bedjoda Burieva. 
Bedjoda er enlig mor 
til tre børn og har 
svært ved at klare sig 
uden sine naboers 
gavmildhed og gode 
hjerter. Men hun 
smilede og viste mig 
den forstærkning, som hendes 
venlige naboer havde hjulpet 
med at tilføje til fundamentet 
af hendes hus. På grund af 
den, er hendes i forvejen 
primitive hjem ikke længere i 
fare for at falde sammen, hvis 
vandmasser og mudderskred 
skulle finde på at invadere 
hendes grund. Det var vir‑

kelig en varm oplevelse at se 
Bedjoda og hendes børn smile 
på trods af deres trængsler, 
og jeg håber sådan, at hendes 
dejlige naboer vil hjælpe 
hende med at genopbygge 
muren omkring  
huset.

  ”Det var virkelig en varm oplevelse at se Bedjoda 
smile på trods af sine trængsler,” fortæller 
Christophe. Her ses Bedjoda foran sin ødelagte mur.

Vigtigheden af gode naboer
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Et afvist nødråb og et knust hjerte
Fra Gelot tog jeg videre 
til landsbyen Pakhtakhor. 
Her mødte jeg Sohina 
Khakhmanova, hvis ansigts‑
udtryk var lige så mørkt 
som vandet den dag. Tidligt 
om morgenen den 21. april 
havde hun set vandmasserne 
komme fra nord. Hun så, 
hvordan de invaderede de 
flade marker og bevægede 
sig mod hendes hjem. Det 
tilstoppede rør, der var bygget 
til at lede vandet væk, var til 
ingen nytte, og vejen spærrede 
i stedet vandet inde og fik det 
til at stige. I panik kontaktede 
hun og familien de lokale 
myndigheder. Først klokken 
otte om morgenen, da vandet 
allerede var godt på vej op til 
husets vinduer, dukkede de 
op. Sohina tryglede om lov 
til at grave en grøft i vejen, 
men blev afvist. Dagen lang 
bønfaldt hun, og endelig ved 
20‑tiden gik myndighederne 
med til at grave grøften for 
derefter at sende den fattige 
familie en regning.

Vandstanden faldt, men 
væggene var allerede begyndt 
at krakelere flere steder, og 
familien frygtede, at deres 
hjem ville styrte sammen 
over dem. Sohina var 
desperat. Hun fik fat i sin 
mand, der arbejder i Rusland 
(der er intet arbejde at få i 
Tadsjikistan, og at rejse væk 
var hans eneste mulighed for 
at forsørge familien). Han 
sendte lidt penge, så Sohina 
kunne reparere de værste 
revner.
Dagen før mit besøg hos 
Sohina havde det igen regnet, 
og jeg kunne se, at vandet 
var på vej tilbage. Men det, 
der for alvor knuste mit 
hjerte, var, da jeg hørte, at jeg 
for et år siden havde afvist 
landsbyens råb om hjælp. Jeg 
havde været nødt til det. Vi 
havde simpelthen ikke nok 
midler til at kunne hjælpe 
alle i området. Det ramte mig 
virkelig hårdt.

Så højt nåede vandet op, inden Sohina fik myndighederne 
overtalt til at grave en grøft, der kunne redde hendes hjem 
og familie.

Mit møde med de mennesker, 
der bor i landsbyerne langs 
Yokshufloden var overve‑
jende et møde med glæde og 
taknemmelighed. Men det 
åbnede også mine øjne for 
en smerte, jeg ikke ønsker at 
opleve igen. Jeg blev virkelig 

berørt af Sohinas historie 
og af, at jeg og Mission Øst 
endnu ikke har været i stand 
til at hjælpe hende. Hvem 
kan sige, om floden næste 
gang, den løber over sine 
bredder, nøjes med cement 
og grøntsager? Jeg ønsker 

brændende at kunne hjælpe 
endnu flere mennesker 
fremover. Vi ved jo allerede, 
hvad der skal gøres for at 
forhindre naturens katastrofer 
i at ende med tragiske 
konsekvenser. Christophe  

Belperron

Eftertanker

12



N e p a L

 “Når jeg kigger ud over bjergene 
på de kolde vinteraftener, 
kan jeg se flakkende lys midt i 
mørket. Overalt i det fjerne er 
der små glimt af ild.”

Saskia Fokkink er Mission 
Østs kvinde i Nepals mest 

afsidesliggende bjerge. Her 
bor og arbejder hun i en 
hytte, hvorfra hun er vidne 
til den afbrænding af træer, 
der foregår i stor stil i det 
fattige område. Mange fami‑
lier i bjergene har desperat 
brug for at forvandle skov 
til ekstra landbrugsjord 
for at have mad til hele 
året. Men ved at fjerne 
træerne, fjerner de samtidig 
et nødvendigt værn mod 
livstruende katastrofer som 
for eksempel voldsomme 
jordskred.

”Også når vinteren er ved at 
være forbi, bliver der brændt 
mange træer af,” fortæller 
Saskia.
”Der er så meget røg, at 
det føles som at gå i tåge. 
Helikopteren, der blandt andet 
transporter vores materialer 
herop, må aflyse flyvninger, 
fordi sigtbarheden er for 
dårlig.”

Der er ingen regler for 
træfældning i bjergene, 
og befolkningen ved ikke, 
at deres handlinger baner 
vejen for flere og flere farlige 
jordskred. Når en sådan 
katastrofe rammer landsby‑
erne og ødelægger deres i 
forvejen sparsomme forråd 
og andre af deres få ejen‑
dele, fører det blot til mere 
fattigdom og mere sult, og 

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

De ved ikke, at de ødelægger  
deres eget sikkerhedsværn

Jordskredet her spærrede to stier, som skulle ryddes, før folk 
igen kunne komme fra landsby til landsby.

Ingen hjælper,  
hvis vi ikke gør
De familier, der lever i 
Nepals mest afsondrede 
bjerge, mærker i stigende 
grad til forandringerne 
i klimaet. Der findes 
meget lidt statistik fra 
dette glemte område, 
men en undersøgelse i 
26 landsbyer, foretaget af 
Mission Øst via vores lo-
kale partnerorganisation 
KIRDARC, viser tydeligt, 
at der bliver flere og 
flere perioder med enten 
ekstrem tørke eller mas-
sive mængder nedbør, 
der fører til livstruende 
sult og mudderskred. Et 
nyt projekt skal øge børns 
og voksnes viden om 
naturkatastrofer og lære 
dem, hvordan de kan 
forebygge, og hvordan 
de redder deres eget og 
andres liv, når katastro-
fen rammer.
Området har længe 
været overset, og myn-
dighederne ser ikke 
ud til at have kapacitet 
til at gøre noget inden 
for den næste årrække. 
Mission Øst er den eneste 
tilstedeværende organi-
sation, der arbejder med 
naturberedskab, og hvis 
vi ikke hjælper, er der 
derfor ingen, der gør.
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på den måde fortsætter den 
onde cirkel.
“Det gør virkelig ondt at se 
træerne brænde, når jeg ved, 
hvilke følgevirkninger det 
har,” siger Saskia.
”Det, der tager mange år at 
gro, tager kun et par dage at 
nedbryde. Flere steder var der 
engang tæt skov. Nu er der 
nu kun de nøgne bjergsider 
tilbage.”

Mission Øst har siden 2007 
bygget vandingskanaler til 
markerne og lært landmæn‑
dene om forbedrede dyrk‑
ningsteknikker, der kan føre 
til en større og bedre høst. 
Med støtte fra blandt andet 
EU's afdeling for Humanitær 
Bistand vil vi fremover også 
undervise dem i, 
hvordan de forebyg‑
ger katastrofer, tabte 
menneskeliv og et 
ødelagt forråd ved 
blandt andet at være 
varsom med at fælde 
de træer, der beskytter dem.

Vi håber, at vores bestræbel‑
ser på at mindske de virknin‑
ger, som en pludselig kata‑
strofe kan have på en allerede 

sårbar landsby et sted som 
Nepal – eller Tadsjikistan 
eller Afghanistan – vil bringe 
en større håb for fremtiden, 
der hvor vi arbejder. Vi ved 
ikke, hvilke konsekvenser 
klimaændringerne vil have på 
vores planet i de kommende 
år. Men vi ved, at det allerede 

er begyndt at påvirke dem, 
der er mindst udstyret til at 
klare konsekvenserne, og i 
Mission Øst er vi parate til 
at gøre vores yderste for at 
hjælpe dem.

Mission Østs medarbejder i Nepals fattige bjerglandsbyer, Saskia Fokkink (i den grønne jakke), fortæller om en oplevelse med befolk-
ningens fældning af træer: ”På trods af de barske omstændigheder i bjergene startede det som en dejlig vandring mellem landsbyerne 
Sarkegad og Sarisella. Stien fulgte floden, på begge sider var der grantræer, og de eneste lyde, vi hørte, var vandets brusen og vores 
fodtrin. Pludselig blev jeg skubbet så kraftigt bagfra, at jeg næsten faldt forover. Derefter hørte jeg et højlydt ”plonk”. Jeg kiggede mig 
tilbage og så, at min ledsager netop havde reddet mig fra at få en stor sten i hovedet. Længere oppe ad bjerget var landsbyboere i gang 
med at fælde træer, hvilket havde fået jord og sten til at trille ned ad skråningen.”

 ”Befolkningen ved ikke, at deres  
handlinger baner vejen for flere og 
 flere farlige jordskred.”Antal naturkatastrofer pr. årti i distriktet Humla
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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 kroneres 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 
499 kroner giver 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 Mission Øst 
mulighed for at hjælpe menne‑
sker i nød – i dag og i morgen.

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

Ny spændende udvikling i Armenien!

Du har måske lagt mærke til, 
at august‑udgaven af bladet 
er udeblevet. Vi har nemlig 
rykket det til oktober for at 
kunne fortælle dig om en 

stor og spændende udvikling 
i Armenien. Læs med i næste 
nummer, hvor vi fortæller 
om baggrunden for vores 
fremtidige hjælp til en helt 

anden befolkningsgruppe i 
den tidligere sovjetrepublik. 
På gensyn om en måned!

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

100 kr. 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Støtte til Mission Øst eller Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato Underskrift
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Når vi husker at slukke for lyset 
derhjemme, eller tager cyklen på 
arbejde i stedet for bilen, er det 
for at undgå den effekt, CO2‑
udslippet har på vores verden 
fremover. I Asien kan vi gøre en 
forskel lige nu. Vi kan hjælpe de 
mennesker, der i dette øjeblik 
lider under de kraftige foran‑
dringer i klimaet. Vi ser tydeligt, 
hvordan naturkatastroferne i 
denne del af verden bliver flere 
og mere ødelæggende.

Lad os ikke alene vente på, 
at nedbringelse af CO2 og 
beslutninger på højt niveau skal 
give klimaet en hjælpende hånd. 
Det, vi gør i dag, redder liv for 
tusinder i morgen. Det første 
skal gøres, men det andet må vi 
ikke forsømme.

Støt Mission Øst i dag og  
red liv i morgen

Din støtte i dag
redder liv i morgen

Foto: Rikke Tina U
lnits


