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I anledning af vores fokus 
på børns og kvinders vilkår 
i Afghanistan, har general
sekretær Kim Hartzner denne 
gang givet ordet videre til 
sin kone og mor til sine fire 
sønner, Dorte Hartzner:

Jeg husker dengang, jeg nær 
havde mistet et liv som jorde-
mor på Hillerød Sygehus. Det 
var under en tvillingefødsel. 
Det første barn var kommet 
godt ud, men pludselig fik 
det andet barn dårlig hjerte-
lyd, og den gravide kvinde 
måtte i hast køres ned til 
akut kejsersnit. Der fik jeg en 
kraftig hjertebanken.

I Danmark har en kvinde i 
løbet af sit liv en risiko på 
én ud af 17.800 for at dø i 
forbindelse med graviditet. 
Da jeg hørte, hvad risikoen 
er i Afghanistan, blev jeg 
chokeret og forskrækket: én 
ud af 8.

Det er hver ottende kvinde, 
der må give sit eget liv for 
at sætte et nyt i verden! Jeg 
valgte mit fag med livet i 
tankerne – stadig bevidst om 
risikoen for også at møde 
døden. Men jeg skal ikke 
kunne sige, hvordan jeg 
havde reageret, hvis jeg inden 

studiestart var blevet præsen-
teret for netop de odds.

Hvordan må det ikke være 
at være doktor Hajira, som 
du kan læse om på side 7? 
Hver dag møder hun ind 
på hospitalet i Afghanistan, 
velvidende at hun må sende 
højgravide med veer videre 
til fods, fordi hun ikke har 
det nødvendige udstyr til 
at hjælpe. Eller at hun må 
nægte en kommende mor 
med ubærlige smerter noget 
smertestillende, fordi hun er 
løbet tør for medicin. Eller at 
hun igen i dag må være vidne 
til liv, der glider ud mellem 
hænderne på hende i barsels-
sengen – både de liv der kun 
var halvt levet, og de der ikke 
engang fik begyndt. 

Den danske kvinde og 
hendes tvillingebabyer, som 
jeg nævnte før, overlevede 
alle men gav mig et chok. 
Tænk at leve et sted, hvor det 
er hverdag.

Min mand, der har været 
i Afghanistan, fortæller 
mig, at det er kvinderne, 
der er nøglen til udvikling. 
Men hvordan skal et land 
nogensinde bryde med 
statistikkerne, hvis kvinderne 

Forskellen på Danmark og  
Afghanistan er 17.792 kvinder

Dorte Hartzner, 

Gift med generalsekretær 
Kim Hartzner

dør, inden de får chancen for 
at gøre en forskel?

Som jordemor, som mor, som 
kvinde opfordrer jeg dig til 
at hjælpe. Vi kan sørge for, at 
tusindvis af børn og ægte-
mænd ikke skal leve uden 
deres mødre og hustruer i en 
afgørende tid. Der er brug for 
os nu.
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A F G h A N i s t A N

Mariam går på en af de skoler, Mission Øst 
har bygget. Hun udgør en voksende andel 
af piger, der får en uddannelse.

Sohaila kan nu brødføde sine børn med 
den indtjening hun får gennem biavl.

For nogle er Afghanistan 
blevet et bedre sted at leve 
– her er et lille udsnit af de 
kvinder og børn, som Mission 
Øst har hjulpet

Der findes intet værre sted at 
vokse op end i Afghanistan, 
siger FN’s børneorganisation.

Jeg kan godt forstå, hvis du 
ikke læser denne artikel til 
ende. Den er heller ikke sjov 
at skrive. Ganske ærligt er 
den fyldt med tal, der minder 
os om alt det, der er uretfær-
digt i denne verden, og som 
får os til at føle os små og 
magtesløse. Men jeg lover, at 
holder du ud, er der er håb 
for enden af statistikkerne.

I november udkom en rapport 
om tilstanden for verdens 
børn, der klart udråbte 

Afghanistan 
som det værste 
og farligste sted 
for et barn at 
vokse op. 
16 procent af 
alle afghanske 
børn når dog 
aldrig at opleve 
den virkelighed 
– de dør som 

spæde, og ud af de overle-
vende, trækker hvert fjerde 

barn vejret for sidste gang 
inden sin femårs fødselsdag. I 
Badakhshan, én af de to pro-
vinser Mission Øst arbejder 
i, må hvert 15. barn undvære 
sin mor, der dør i barsels-
sengen. De dage, hvor maven 
ikke gør ondt på grund af 
underernæring, gør den ondt 
på grund af det beskidte vand, 
de er nødt til at drikke – kun 
22 procent af befolkningen 
har adgang til rent vand; et tal 
der ikke ses værre i resten af 

verden. Afghanistan er et af de 
lande, der kræver flest ofre for 
landminer. I 2009 blev mindst 
tre børn hver dag dræbt i 
krigs-relaterede ulykker. Og 
er børnene blandt mindretal-
let, der går i skole, er de hver 
dag i fare for at blive angrebet 
af landsmænd, der er imod 
udviklingen.

Et voksent blik
Som journalist i Mission Øst 
kan jeg nikke genkendende 

Verdens værste land for kvinder  og børn
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Jeg kunne ikke lade være med at 
tænke på min egen niece på blot 
halvandet år hjemme i Danmark. 
Skulle hun allerede om få år stå 
her i mudderet og sælge tomater 
for sin overlevelse, hvis hun ikke 
havde været heldig at være født et 
andet sted?

Afghanistan er verdens værste land at vokse op i. Men sådan ser børn 
ud, når de får hjælp. Drengene her bor i en af de mange landsbyer, som 
Mission Øst har hjulpet. 
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Raza Gul plejede at lave mad med tårer i 
øjnene og risiko for røgforgiftning fra brændet. 
I dag gør et biogasanlæg det muligt at udvinde 
ren energi til komfuret fra køernes afføring.

Shukria mistede sin to-årige datter, fordi 
hun ikke havde råd til lægehjælp. I dag 
kan hun låne penge i kvindegruppen, hvis 
hendes børn bliver syge.

Jan Ara fik øjenbetændelse af støv, når hun 
sad på det beskidte gulv i klassen. I dag har 
skolen fået borde og bænke, så hun ikke 
bliver syg og ikke behøver blive hjemme.

til rapportens konklusion, og 
især én oplevelse står klart 
og tydeligt for mig fra min 
egen rejse til Afghanistan 
i 2008. På køreturen ud til 
landsbyerne så jeg børn helt 
ned i treårs-alderen, der 
stod i vejkanten med deres 
søskende og solgte grøntsager 
fra store metal skåle, som 
de rakte frem, når en bil en 
sjælden gang kørte forbi i 
gråvejret. De havde et blik 
i øjnene, som jeg aldrig har 
set hos børn i deres alder før. 
Et voksent blik. Som om de 
var blevet modne før tid. Jeg 
kunne ikke lade være med at 
tænke på min egen niece på 
blot halvandet år hjemme i 
Danmark. Skulle hun allerede 
om få år stå her i mudderet 
og sælge tomater for sin 
overlevelse, hvis hun ikke 
havde været heldig at være 
født et andet sted?

De gode nyheder
Generalsekretær Kim 
Hartzner elsker at fortælle 
historien om den landsby, 
han besøgte for nogle år 

tilbage, fordi den lige netop 
drukner følelsen af at være 
lille og magtesløs over for 
problemer, der kan synes 
uoverskuelige:

”Indbyggerne i lands-
byen fortalte, hvordan de 
førhen plejede at bære en lille 
barnekiste væk hver anden 
uge. Men siden Mission Øst 
udstyrede dem med rent 
vand, havde de ikke båret én 
eneste væk!” fortæller Kim.

Vand redder liv. Så enkelt er 
det. Det samme gør simple 
grusveje, køkkenhaver og 
kvindegrupper. Og derfor 
vil Mission Øst i de kom-
mende år udvide hjælpen til 
Afghanistan. En hjælp, som 
især er målrettet kvinderne, 
der er og bliver nøglen til 
Afghanistans vej ud af 
smerten.

Verdens værste land for kvinder  og børn Afghanistan vs. Danmark
Ud af 182 lande, som FN har rangeret, ligger 
Afghanistan helt i bund som nr. 181. ’Human 
Development Index’ måler et lands gennemsnitlige 
niveau på tre områder af udvikling: sundhed, 
viden og levevilkår. Sundhed måles i forventet 
levetid. Viden måles som en kombination af antal-
let af indbyggere over en vis alder, der kan læse, 
og antallet af indbyggere der går i skole. Levevilkår 
måles som BNP pr. indbygger. Danmark ligger nr. 
16 på listen.

Børnedødelighed
Afghanistan har den højeste spædbarnsdødelig-
hed i verden på hele 16 procent. I Danmark er den 
0,4 procent. Hvert 4. afghanske barn dør, inden det 
fylder fem år.

Fødsler uden hjælp
86 procent af alle fødsler i Afghanistan foregår 
hjemme uden hjælp fra uddannede læger og 
jordemødre. Manglende veje og intet socialt 
sikkerhedsnet er blot et par årsager.

Risiko ved graviditet
I Danmark er risikoen i løbet af en kvindes liv 
1/17.800 for at dø som følge af graviditet. I Afghanistan 
er risikoen 1/8 – det siges, at hvert 27. minut dør en 
afghansk kvinde på grund af graviditet.

Så længe lever vi
I Danmark lever vi i gennemsnit 78 år (kvinder 
to år længere end mænd). Afghanerne bliver i 
gennemsnit kun 43 år gamle. Afghanistan er et af 
de kun syv lande i verden, hvor kvinder ikke lever 
længere end mænd.
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Quarban Gul er ikke længere konstant 
syg. Hun har lært om hygiejne i køkkenet, 
hvilket er med til at redde liv.

Masawida har lært at dyrke kål og tomater, 
som hun sælger på markedet. På den måde 
tjener hun til familiens overlevelse.

Rahella mistede sin førstefødte søn. Med 
rent vand i landsbyen har hun håb for sin 
datters overlevelse.

32årige Mazari er glad og 
lettet. Hun har netop født 
tvillinger, der begge er i 
live. Mazaris to nyfødte 
kommer fra den samme 
mor, født med få sekunders 
mellemrum på det samme 
hospital i Afghanistan. 
Men allerede nu ligger 
det i kortene, at deres liv 
og opvækst kommer til at 
adskille sig mest muligt fra 
hinanden.

Mazaris ene baby er født 
som pige, den anden som 
dreng. Og sådan er der stor 
sansynlighed for, at endnu 
en historie om kvinders lod 
i et land med verdens værste 
statistikker og de mest gru-
somme skæbnefortællinger 
begynder.

For hver dag en pige i 
Afghanistan trækker vejret, 
stiger hendes risiko for at dø i 
barselsseng:
Som lille er hun vidne til, 
hvordan hendes brødre som 
regel får den bedste, mest 

vitaminrige mad, mens hun 
må nøjes med lidt mindre. 
Fejlernæringen skader 
hendes krop.

Som lidt ældre må hun blive 
hjemme og passe huset, 
mens drengene tager i skole. 
Uden hjælp til at blive sikret 
skolegang lærer hun aldrig 
at læse, tager ukritisk viden 
til sig fra folk, der vil plante 
deres egne holdninger i 
hende, og hun lærer aldrig 
at tage vare på sin egen 
sundhed.

Som teenager risikerer hun 
at blive giftet bort, og det 
forventes, at hun skal føde 
børn, længe inden hendes 
krop (der i forvejen lider 
af underernæring) er helt 
udviklet. Hun ødelægger 
i bedste fald sit underliv, i 
værste fald forbløder hun og 
dør i barselsseng. I manges 
øjne er der kun én ting, der 
er værre at miste end selve 
livet under graviditet eller 
fødsel; evnen til at få børn. 

En kvinde, der ikke kan få 
børn, er ikke noget værd.

Ikke råd til lægehjælp
Ved siden af den nybagte 
mor Mazari ligger 42-årige 
Mahjan. Hun har lige mistet 
sit ufødte barn og ligger 
nu alene og udmattet med 
et tæppe over sig i en af 
hospitalets feltsenge. Hendes 
mand var nødt til at blive 
hjemme og passe deres børn, 
mens hun selv tog hertil. For 
to måneder siden var hun 
hos lægen for første gang i 
løbet af sin graviditet. Han 
fortalte hende, at hun havde 
en infektion i underlivet. 
Men Mahjan og hendes mand 
er fattige, og selvom lægen 
kraftigt anbefalede behand-
ling, havde hun intet andet 
valg end at bide smerten i sig 
og håbe på det bedste. Og 
nu ligger hun her efter sin 
operation, uden sin baby, og 
venter på at få nok kræfter til 
at klare turen tilbage til lands-
byen, hvor livet og kampen 
for overlevelse fortsætter.

Hvordan ser fremtiden ud  
for Mazaris nyfødte tvillinger?
Af Nadir Faez,  
Mission Øst i Afghanistan

Mazari med én af sine 
nyfødte.
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Siden Mohira fik hjælp til at dyrke grønt-
sager, der ellers er for dyre på markedet, er 
børnene ikke længere sultne og kan bedre 
modstå sygdomme.

Sayed Nissa sidder ikke længere derhjemme 
og græder alene. For første gang i sit liv har hun 
andre – kvinderne i selvhjælpsgruppen – at dele 
sine sorger og bekymringer om sit fattige liv med.

”Vi mangler uddannet 
personale, der er ingen veje 
fra landsbyerne og hertil, folk 
har ikke råd til lægehjælp, 
afghanerne kender ikke 
de mest basale regler for 
sundhed… årsagerne er 

mange,” siger Dr. Hajira, der i 
to årtier har været gynækolog 
på et lille hospital i provinsen 
Badakhshan, der ligger øverst 
blandt de steder i verden, 
hvor flest kvinder dør i 
forbindelse med graviditet.

”Jeg har taget imod kvinder, 
der har redet på æsel i 20 
dage for at nå hertil. De fleste 
dør på vejen, og mange af 
dem, der når herhen, må vi 
afvise, fordi vi ikke har det 
basale udstyr og det nødven-

Dr. Hajira er læge det sted i verden, hvor flest mødre dør
Af Ahmad Masoud, 
Mission Øst i Badakhshan, 
Afghanistan

Kvinden til venstre 
på billedet trodser 
statistikkerne. Både 
hun og hendes 
nyfødte baby er 
stadig i live. Her hviler 
de på Dr. Hajiras 
primitive hospital i 
Badakhshan, der er et 
af de steder i verden, 
hvor allerflest kvinder 
mister livet i forbin-
delse med graviditet.

Mazari har mistet to børn på vej til hospitalet, da 
turen tog flere dage på æselryg i bjergene. På grund 
af den nye vej, der går ud til hendes landsby, kan 
hendes søn (billedet) nu få hjælp i løbet af få timer.
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Lailo mistede to søskende på grund af 
familiens dårlige kendskab til hygiejne. Nu 
har hun lært vigtigheden af at vaske hænder, 
hvilket formentlig har reddet hendes liv.

Negars datter blev alvorligt syg som et-årig. På 
grund af den nye grusvej i bjergene nåede hun 
på hospitalet i tide. 

Mission Øst udvider 
hjælpen til Afghanistan

Fra og med 2010 vil Mission Øst 
gøre en endnu større indsats 
for kvinder, børn og deres 
mænd i Afghanistan. Hidtil har 
vi blandt andet bygget veje, 
der forbinder landsbyer med 
hospitaler, skoler og markeder, 
bygget skoler og sundheds-
klinikker, undervist i basal 
hygiejne, sørget for rent vand, 
oplært familier i landbrug og 
oprettet selvhjælpsgrupper for 
kvinder. 
I 2010 regner vi med at hjælpe 
helt op til 210.000 afghanere og 
gør samtidig hjælpen endnu 
mere langsigtet. Det sker blandt 
andet ved at hjælpe kvinde-
grupper og biavlere i fattige 
landsbyer til at søge den støtte, 
de har krav på, hos myndighe-
derne.
Mission Øst arbejder med 
2015målene om udryddelse 
af verdens fattigdom for øje. 
For Afghanistan er to af målene, 
at både børnedødeligheden og 
mødredødeligheden skal redu-
ceres med 50 procent inden år 
2015. Med den rette indsats har 
FN tidligere betegnet målene 
som opnåelige og på rette spor.

dige personale,” fortæller Dr. 
Hajira. Hun husker især én 
gravid kvinde, hun tog imod 
for et års tid siden. Kvinden 
var i chok. Hun var gået ind 
i sin 10. måned, og barnet 
var stadig ikke kommet til 
verden. 

”Mens hun gik derhjemme, 
havde hun pludselig fået 
ulidelige smerter i sit 
underliv. Hun havde bedt sin 
mand om at bringe hende 
til den nærmeste klinik, 
der lå to timer til fods fra 
deres landsby. Der var ingen 
vej, kun små stier, mellem 
hjemmet og klinikken, og 
manden havde derfor lagt 
hende på en ’båre’ af træ, som 
han med meget besvær havde 
slæbt den lange vej gennem 
det barske bjerglandskab. Da 
de endelig nåede frem, var 
der hverken en jordemor til 
stede eller de nødvendige 
instrumenter. Den gravide 
kvinde – med smerter og en 
timelang rejse på et hårdt 
bræt bag sig – blev henvist til 
en anden klinik. Efter endnu 

en time nåede de frem, kun 
for at få at vide, at klinikken 
heller ikke der havde det 
nødvendige 
udstyr til 
at hjælpe 
den stakkels 
kvinde. Endnu 
en gang 
blev hun og 
manden sendt 
videre, denne 
gang her til 
vores hospital. 
Da vi modtog hende, var 
hun tæt ved bevidstløs. Hun 
havde næsten ingen puls. 
Vi måtte arbejde hurtigt 
for at holde hende i live 
og overførte hende siden 
til operationsstuen. Da vi 
åbnede hendes underliv, fik 
jeg et chok. Hendes livmoder 
var bristet, og fostret lå i 
bughulen. Jeg tog det ud, 
men det havde været dødt 
i dagevis. På trods af vores 
sparsomme ressourcer fik vi 
reddet kvinden.”

Dr. Hajira har ønsket ikke at 
blive fotograferet

Da de endelig nåede frem, var der 
hverken en jordemor til stede eller 
de nødvendige instrumenter. Den 
gravide kvinde – med smerter og 
en timelang rejse på et hårdt bræt 
bag sig – blev henvist til en anden 
klinik.

Jan Mohammad havde svært ved at koncen-
trere sig i skolen, når han om vinteren sad 
på det iskolde stengulv. Med nye borde og 
bænke går det meget bedre.
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A R m E N i E N

Da Kristinas toårige datter 
døde, afslørede den lille pige 
sandheden om den mand, 
Kristina havde giftet sig med, 
og som hun havde drømt 
om at skabe et lykkeligt 
familieliv sammen med. Her 
er hendes historie:

Da Kristina var midt i 
tyverne og færdig med sin 
universitetsuddannelse i 
Armenien, forelskede hun 
sig, blev gift, og et år inde i 
ægteskabet fødte hun en lille 
pige. En lykkelig historie om 
en lykkelig kvinde med en 
lys fremtid foran sig. Indtil 

en grusom hemmelighed fik 
hendes verden til at styrte i 
grus og næsten slog hende 
ihjel.

Da datteren var seks måneder 
gammel, omkring det tids-
punkt da hun begyndte at få 
sine første tænder, opdagede 
Kristina, at der var noget galt. 
Pigen var svag og konstant 
syg. Lægerne stillede 
diagnosen ’lungebetændelse’ 
og ordinerede meget stærke 
antibiotika. Men intet hjalp. 
To år og tre måneder efter 
fødslen trak parrets lille pige 
vejret for sidste gang.

I de sidste dage af datterens 
liv tog lægerne en blodprøve. 
De havde en mistanke. Men 
Kristina og hende mand 
vidste intet herom før halvan-
den uge efter pigens død.

Skammen overskygger alt
"Jeg troede ikke på, at mit 
barn var dødt af lungebetæn-
delse," fortæller Kristina med 
en mors sjette sans. Hun var 
ude af sig selv og ville have 
svar. Der var noget, der ikke 
stemte. Ti dage efter datterens 
død tog hun derfor med sin 
mand hen til lighuset, hvor 
den lille pige blev opbevaret. 

”Jeg lovede at tie  
om vores hiv-smitte”

Tekst og foto:  
Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Takket være den 
rigtige behandling 
kan 29-årige Kristina 
i dag holde virussen i 
skak og leve et, efter 
omstændighederne, 
normalt liv. Som 
rådgiver i en forening 
for hiv-smittede 
hjælper hun nu andre 
ramte i deres kamp 
mod skammen og 
ensomheden.
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Hun truede med at sagsøge 
lægerne og krævede at få at 
vide, hvad der foregik.

”De fortalte mig, at hun var 
død af aids, og de anbefalede, 
at vi også lod os teste,” fortæl-
ler Kristina.

”Jeg troede ikke på dem. Jeg 
var sikker på, at de kun sagde 
det, fordi jeg truede med at 
sagsøge dem.”

Hun ville bevise, at de tog fejl 
og lod sig derfor teste sam-
men med sin mand. Prøve nr. 
1 var positiv. Det var prøve 
nr. 2 også. Og da prøve nr. 3 
viste samme resultat efter to 
uger, vidste hun det med sik-
kerhed. Hun var hiv-smittet.

”Jeg var chokeret. Min mands 
celletal var værre end mine, 
og jeg havde ikke kendt 
andre end ham, så jeg vidste, 

at han havde smittet mig. 
Han fik mig til at sværge, at 
jeg ikke ville fortælle det til 
nogen,” siger hun.

I Armenien er hiv og aids sta-
dig så stort et tabu, at mange 
vælger at tie om sandheden 
– selv over for de venner og 
den familie, der står dem 
allernærmest. Frygten for at 
blive udstødt er så stor, at den 
fuldstændig overskygger både 
behovet for ikke at være alene 
med smerten og risikoen for 
at smitte dem, man holder 
allermest af.

”Jeg skammede mig. Aids var 
jo noget, kun prostituerede 
fik. Jeg følte, at alle – selv 
taxachaufføren – kunne se 
det på mig,” fortæller Kristina 
ærligt.

Sladder afslørede Kristina
Kristina følte, at hun havde 
fået sin dødsdom. Og hun 
havde absolut ingen at tale 
om den med. Selv over for sin 
egen bror, der tidligere havde 
delt med hende, at han var 
skyld i sin kones hiv-smitte, 
kunne hun ikke få sig selv til 
at afsløre sandheden:
”Jeg forstod ikke, hvordan 
de to kunne tale så åbent om 
det.”

Det, der for blot få år siden 
havde været begyndelsen 
på et lykkeligt familieliv, 
var blevet revet brutalt ud 

Fattigdom, arbejdsløshed og intet socialt sikkerhedsnet tvinger armenierne til at søge arbejde i 
blandt andet Rusland og Ukraine, hvor hiv-epidemien er helt ude af kontrol. Herfra bringer de 
virusset med sig hjem til Armenien, hvor de smitter familien. 
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Mission Øst skal 
standse aids-epidemi

Mens aids-kampagner og 
massive indsatser mod hiv 
har succes på verdensplan, 
findes der én region, der 
som den eneste oplever 
en stigning i antallet af nye 
hiv-smittede. En vok-
sende epidemi, der ulmer 
i Rusland og Ukraine, truer 
lige nu med at sprede sig 
katastrofalt til resten af 
Østeuropa og Centralasien.
I november indgik Mission 
Øst et samarbejde med The 
Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis, and Malaria, 
der råder over 1/4 af 
verdens midler i kampen 
mod aids. Til og med år 
2015 skal Mission Øst stå 
i spidsen for at standse 
epidemien, inden den 
spreder sig til Armenien. 
Armenien er yderst 
afhængig af Rusland, hvor 
epidemien er helt ude 
af kontrol med næsten 
én million hiv-smittede. 
Flere lande i øst har længe 
oplevet en arbejdsløshed, 
der tvinger befolkningen 
til at rejse ud og lede efter 
arbejde uden for landets 
grænser.
Kristinas mand arbejdede 
i Ukraine, inden parret 
blev gift. Han har højst 
sandsynligt bragt smitten 
med sig hjem derfra.

af hænderne på hende. Hun 
var vred på sin mand; fordi 
han havde smittet hende; 
fordi han indirekte var skyld 
i deres barns død; fordi han 
ikke ville have, at andre 
skulle kende deres hemme-
lighed. Hun udelukkede kun 
skilsmisse, fordi hun troede, 
hun alligevel snart skulle dø. 
Familien kunne ikke forstå, 
hvorfor hun ikke længere 
ville sagsøge lægerne, og hun 
blev nervøs og deprimeret 
over ikke at kunne fortælle 
dem noget. Kristina havde 
mistet kontrollen over sit liv. 

I et land, hvor hiv og aids er 
befængt med så megen skyld 
og skam, er sandheden en 
god historie, der for nogle 
simpelthen er for god til at 
holde for sig selv. En nabo til 
Kristinas tante arbejdede på 
den klinik, hvor prøverne var 
blevet taget. Da naboen fik 
nys om, at Kristina og hendes 
mand var smittet, fortalte 
hun det til tanten, der fortalte 
det videre til Kristinas bror. 
På den måde kom sandheden 
alligevel frem, og på opfor-
dring fra sin bror flyttede 
Kristina hurtigt ind hos ham 
og svigerinden – væk fra 
ægtemanden.

Forkert behandling
I 2006 fik Kristina det 
pludselig rigtig dårligt. Hun 
kunne knap trække vejret og 
blev indlagt på et hospital. 

Her fik hun behandling 
mod… tuberkulose! Om 
lægerne ikke vidste bedre 
dengang eller 
ikke ville 
acceptere syg-
dommen som 
en realitet i 
Armenien, 
ved hun 
stadig ikke. 
Hun kunne mærke, at hun 
var få dage fra at slippe livet, 
da en udstationeret læge fra 
Tyskland reddede hende.

Først da den tyske læge med 
sin erfaring udelukkede alt 
andet end hiv-smitte, kunne 
Kristina begynde på den 
eneste rigtige behandling, 
den såkaldte antiretrovirale, 
der holder hiv-virussen i 
skak. Døden blev udsat i 
allersidste øjeblik, fordi hun 
fik hjælp udefra.

I dag har Kristina atter 
genvundet lysten til livet og 
arbejder som rådgiver i en af 
de foreninger, der gennem 
Mission Øst modtager støtte 
fra The Global Fund. Her 
hjælper hun andre hiv-
smittede ud af den samme 
skam, der tidligere holdt 
hende fanget og nær havde 
slået hende ihjel.

 ”Jeg skammede mig. Aids var jo 
noget, kun prostituerede fik. Jeg 
følte, at alle – selv taxachaufføren  
– kunne se det på mig.”
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R U m æ N i E N

Fra den ene dag til den 
anden gik Stefan Nemes fra 
at være en rask ung mand 
til at ligge forkrøblet i sin 
seng, afhængig af andres 
konstante hjælp. I ét tragisk 
øjeblik blev alle hans håb 
for fremtiden sammen med 
den kvinde, han netop havde 
giftet sig med, revet fra ham.

Stefan er 26 år gammel 
og bor i landsbyen Gilau i 
Rumænien. Han blev født 
ind i en familie med 16 børn. 
Barndommen var hård, og 
sammen med sine søskende 

gik han ofte 
sulten i seng. 
Forældrene 
levede fra dag 
til dag. De tog 
det arbejde, 
de kunne få, 
for at give 
børnene mad.

”Vi overlevede kun med hjælp 
fra Gud og mennesker med 
store hjerter,” siger Stefan.

Da Stefan var 22 år gammel, 
giftede han sig med Maria 
og fik arbejde inden for 
byggebranchen, selvom han 
ikke havde nogen som helst 
kvalifikationer på området.

”Mange arbejdsgivere ansætter 
folk uden papirer og sygefor-
sikring,” forklarer Stefan.

”De kan gøre det, fordi folk 
som jeg er desperate og villige 
til at acceptere hvad som 
helst for at tjene lidt penge.”

Stefan havde arbejdet på en 
boligblok i et par måneder, 
da han pludselig faldt 30 
meter ned og landede hårdt 
på jorden under ham. Faldet 
brækkede nakken på ham og 
gjorde ham lam. Det er tre år 
siden.

Hårdt brug for hjælpemidler
”I tre år har jeg ligget i sengen 
og kan hverken bruge arme 
eller ben,” fortæller Stefan.

”Når jeg tænker på fremtiden, 
kan det være svært at se den 
for mig. Men med al den 
hjælp, jeg har fået fra blandt 
andre Solia Speranţei, er mit liv 
blevet en hel del nemmere.”

Solia Speranţei, som er 
Mission Østs partner i 
Rumænien, har blandt 
andet sørget for medicin 
og tiltrængt mental støtte. 
Derudover er Stefan dybt 
taknemmelig for sin kone, 
der dagligt tager det store 
slæb med at passe ham.

Stefan brugte en masse 
penge på behandling, da han 
blev indlagt på hospitalet. Og 
hans lammelse kræver dag-
ligt en masse særlige hjælpe-

midler, der koster mere, end 
han og konen Maria har råd 
til. Uden hjælpen fra blandt 
andre Mission Øst og Solia 
Speranţei havde der ikke 
været anden mulighed for 
Stefan end at visne hen i sit 
vandrette ”fængsel”. 

”Mine bleer er lige så vigtige 
for mig som mad,” siger han 
og understreger dermed 
betydningen af den materielle 
hjælp, han får.

Opdelt i to verdener
Stefans historie er langt 
fra den eneste af sin art i 
Rumænien. I arbejdet for 
at hjælpe disse mennesker, 
støder Solia Speranţei 
konstant på hjerteskærende 
skæbnefortællinger blandt de 
fattigste i landet. Desværre 
anerkender mange rumæ-
nere ikke det faktum, at 
sådan er virkeligheden inden 
for deres egne grænser. I 
stedet er det som om, at det 
rumænske samfund er opdelt 
i to verdener. I den ene lever 
dem, der er blevet hurtigt 
rige. De føler, at de har krav 
på alt, de ejer, og holder sig 
langt fra medmennesker, de 
føler, er ”under” dem. 

Den anden verden tilhører 
de fattige. Dem, der har ofret 
alt blot for at have mad på 
bordet. Hele deres liv har de 

 “Bleerne er lige så vigtige for mig  som mad”
Af Felicia Rotar, leder af 
Solia Speranţei, Mission 
Østs partner i Rumænien

 ”Når jeg tænker på fremtiden, kan 
det være svært at se den for mig. 
Men med al den hjælp, jeg har fået 
fra blandt andre Solia Speranţei, er 
mit liv blevet en hel del nemmere.”
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brugt på kun at overleve. I 
denne verden lever mange 
børn alene, fordi deres foræl-
dre har forladt Rumænien for 
at finde arbejde. Hvis foræl-
drene bliver hjemme, risike-
rer de, at børnene dør af sult. 
Hvis de rejser ud, risikerer de 
at miste deres sønner og døtre 

til alkohol, stofmisbrug eller 
selvmord, når ensomheden 
og forladtheden overvælder 
de små.

Rumænien er fyldt med 
mennesker, der lever i 
de fattiges verden. Solia 
Speranţei har valgt at være 

tro mod sit 
navn som 
”Håbets 
Budbringer” 
i den daglige 
stræben efter at sende et lys 
ind i mørket hos dem, der 
fortsætter med at kæmpe sig 
igennem livet.

 “Bleerne er lige så vigtige for mig  som mad”

Stefan Nemes bruger stort set al sin tid i sengen. Her ligger han og kigger på billederne fra sit bryllup, mens han glæder sig over, at hans 
kone Maria holder ved og har valgt at tage sig kærligt af ham.

 ”Vi overlevede kun med hjælp 
fra Gud og mennesker med store 
hjerter”
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Sådan gjorde din støtte en forskel i 2009
I Mission Øst blev 2009 et år, hvor hjælpen til de svageste i øst blev 
udvidet på flere områder. Blandt andet gennem nye samarbejder med for 
eksempel et nationalt mobilselskab i Tadsjikistan og The Global Fund, der 
råder over en fjerdedel af verdens midler i kampen mod hiv og aids.
Herunder er blot et lille udsnit af, hvordan din støtte blev brugt i 2009. 
Vi håber på din fortsatte støtte i det nye år, hvor udfordringerne er 
mange og behovet for vores hjælp stadig er stort. En stor tak fordi du 
også bekymrer dig om de mest sårbare i øst, hvor de fleste naturkatastro-
fer forekommer, og hvor 2/3 af verdens fattigste bor.

Armenien
- Hjælp til 1.281 børn med handicap og sociale problemer

- 50 støttegrupper oprettet til forældre til børn med handicap

-  Ud af 21 organisationer endte Mission Øst som forvalter af lokale or-
ganisationers kamp mod aids-epidemien, med midler fra The Global 
Fund, der råder over 1/4 af verdens midler til bekæmpelse af aids. 

- 53 elever er startet på landets første erhvervs - 
uddan nelser for unge med handicap

- 1.050 skolelærere undervist i at undervise børn med 
specielle behov

Nepal
-  39 forældreløse får fortsat en tryg og 

kærlig opvækst på børnehjemmet

-  7.000 mennesker i fattige bjerg-
landsbyer har fået adgang til rent 
drikkevand

-  Flere end 10.000 er blevet under-
vist i livsvigtig hygiejne

-  Flere end 5.000 er blevet undervist 
i blandt andet landbrug og vedlige-
holdelse af vandingssystemer

-  3.000 mennesker samt lokale 
myndigheder er blevet undervist i 
at redde liv under naturkatastrofer

Rumænien
-  Lægeundersøgelser til flere hundrede 

familier uden sygesikring

-  Flere end 1.000 sårbare mennesker 
har modtaget medicin, tøj, skole-
materialer, såsæd og andre nødven-
digheder

Afghanistan
-  Mere end 20 km vej færdiggjort

-  Flere end 40 vandingssystemer bygget

-  3 biavls-foreninger etableret og mindst 
10 tons honning produceret med hjælp 
fra Mission Øst

-  Hjælp til at genopbygge veje der blev 
ødelagt under årets massive oversvøm-
melser

-  Assistance til de regionale myndigheder i 
forbindelse med forårets oversvømmelser

Tadsjikistan
-  Et samarbejde med et nationalt mobilselskab giver 

70.000 mennesker adgang til livreddende information 
om naturkatastrofer

-  Jordskælvs-sikre huse er blevet bygget til ofre for 
ødelæggende mudderskred i maj

-  20-30 børn med handicap har siden marts fået hjælp i 
det nyåbnede dagpleje-center

-  Yderligere 180 familier med børn med handicap får 
hjælp af et hold, der kører ud til landsbyerne
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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.

I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du skal 
have ved hånden, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

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

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

Brug BS
Tænk langsigtet og brug BS 
(betalingsservice). Ved at  
støtte Mission Øst med et fast 
beløb hver måned, hvert kvartal, 
hvert halve eller hele år gør du 

det lettere for os at planlægge 
vores hjælpearbejde fremover. 
BS er en billig og enkel løsning – 
både for dig og for Mission Øst.

15.000 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig 
pengegave til Mission Øst, kan 
du trække pengene fra i skat, 
hvis du giver 500 kroner eller 
mere 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

Mission Øst har fra tid til 
anden behov for frivillige 
kræfter på kontoret i Hellerup 
til koordinering, oversættelse, 
korrekturlæsning med mere, 
samt i forbindelse med  

arrangementer og besøg 
rundt om i landet. 

Står du ikke allerede på vores 
liste, og har du lyst til at gøre 
en forskel for de mest sårbare 

i øst, så send os venligst en 
mail på miseast@miseast.org 
og fortæl lidt om dig selv, 
og hvad du eventuelt kan 
bidrage med.

Vil du være frivillig?

Hjælp til Haiti
Mission Øst har flere 
anerkendte internationale 
samarbejdspartnere i Integral 
Alliance, som lige nu står 
midt i katastrofen i Haiti. 
Det første hold var til stede 
allerede et par dage efter jord-
skælvet og etablerede hurtigt 
en klinik for behandling af 
de mest akutte patienter på 
stedet. Flere hold af blandt 
andre kirurger sluttede sig 
straks derefter til. Sammen 

med lægehjælpen udgør 
nødhjælp i form af mad og 
vand en stor del af indsatsen.

Katastrofen er af et hidtil 
uset omfang, så der er brug 
for al den hjælp, vi kan give. 
Øremærk din hjælp med 
’Haiti’, så sender vi din støtte 
til vores partnere og deres 
arbejde blandt de ramte. Læs 
mere om indsatsen på  
www.miseast.org

 

Et barn får et tiltrængt måltid mad af én af Mission 
Østs samarbejdspartnere, der arbejder i Haiti.  
Foto: Stephan Bauman, World Relief 
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Der findes mange steder i 
verden, hvor det er slemt at 
være kvinde eller barn. Men 
intet værre end Afghanistan. 

Hele 45 procent af Afghanistans 
befolkning er under 15 år. 
Det er disse 45 procent, der 

skal føre landet videre i de 
kommende år, og deres succes 
afhænger af vores hjælp. Derfor 
udvider Mission Øst nu arbej-
det i Afghanistan. Men vi kan 
kun lykkes med din hjælp.

Støt Mission Østs arbejde i dag.

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup
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Hjælp dér, hvor det er værst

Generalsekretær Kim Hartzner under sit besøg i Afghanistan


