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Armenien – I praktik hos  
børn med handicap

Afghanistan – ”Jeg skammer mig 
ikke over, at min kone arbejder”
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Rent drikkevand til 1,6 milliarder flere mennesker og 58 

millioner færre undervægtige småbørn er, hvad verden blandt 

andet har opnået på blot tyve år.

2015 Målene for halvering af verdens fattigdom skal 

til revision i New York til september, og Danmark er 

sammen med Senegal udvalgt som forhandlingsleder 

for topmødet. Selv om der stadig er store problemer, 

er der alligevel skabt mange betydelige og varige 

fremskridt: Langt de fleste i u-landene kommer nu i 

skole, færre lever under fattigdomsgrænsen og færre 

spædbørn dør. Og der er mange andre gode nyheder. 

Dét giver vores generation en historisk mulighed: Vi 

har en chance for at tage de sidste, store skridt og få 

udryddet fattigdommen. Men det kræver, at vi tror 

på det – og at vi alle bakker op, der hvor vi kan. Hjælp 

os derfor med at dele den gode nyhed: Vi kan skabe 

fremskridt.

Velkommen til et nyt blad fra Mission Øst, som 

viser, hvordan din støtte til en dansk organisation 

er med til at flytte de største mål.

1. Logoet

Verdens Bedste Nyheder logo

VBN kampagnen har et grundlogo i fire forskellige  

farvevarianter, orange, blå, grøn og pink. Logoet er 

designet som et avishoved og derfor indgår streger, 

afsendertekst samt www-adresse, som en del af 

logoet. De fire versioner af logoet kan bruges frit. 
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og opdagede et land, hun ikke kendte
”Hvis min familie ikke havde følt sig tvunget til 
at rejse til Danmark, da jeg var fem år gam-
mel, ville armeniernes frygt i dag også være 
min frygt,”  siger Tatevik Revazian efter fire 
måneders praktik hos Mission Øst i Armenien.
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Armenien
– Én dag i støttegruppen giver mig humør til endnu en uge
43-årige Shoghakat har levet i isolation i sit hjem, siden hun fandt ud af, at hun var 
hiv-positiv. Hun forlader huset én gang om ugen for at besøge en støttegruppe. 
"Gruppen og mine børn holder mig i live," siger hun.

Afghanistan
– ”Kvinder har ret til at arbejde  
– og et ansvar for at hjælpe til”
Det er ikke alle mænd i de landsbyer, Mission 
Øst arbejder i, der er villige til at lade deres 
koner deltage i projekter og aktiviteter, som 
’udefrakommende’ har med sig. Men Nayeeb 
Khan, Ming Mohammad og Amir Hamza er 
begejstrede for, at deres hustruer bidrager til 
familiens indkomst via hønsehold.
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Når jeg hører udlændinge 
fortælle, hvordan de oplever 
det danske folk, forbavses 
de ofte over vores evne til at 
sige ’pyt’, ’tag det roligt’ og 
’vi når det nok’. Men på ét 
bestemt punkt har danskerne 
svært ved at tro på, at det nok 
skal gå.

Hele 9 ud af 10 danskere 
tror, at levestandarden for 
verdens fattigste er meget 
dårligere, end den egentlig 
er. Men fakta er, at hjælpen 
hjælper. På blot ti år er der 
400 millioner færre fattige i 
verden, og over 90 procent af 
alle børn i udviklingslandene 
er i dag indskrevet på en 
grunduddannelse.

Med 2/3 af verdens fattige i 
øst og Asien er det dog ikke 
tid for Mission Øst til at hvile 

på laurbærene. Mens flere 
lande i Asien bliver bedre til 
at løse deres fattigdomspro-
blemer i disse år, har andre 
stadig ekstremt svært ved at 
følge med. Vi ser dem rystet 
af de værste af alle livets 
onder: krige, sygdomme, 
ekstreme klimaforhold og et 
voksende antal katastrofer. 
Hvor de fattige lande kan 
mangle viden om, hvad de 
kan gøre, er det os betroet at 
se muligheder og løsninger, 
selv i de sværeste lande som 
Afghanistan og Tadsjikistan. 

Derfor kan vi igen i dette 
blad møde mennesker med 
nyt lys i øjnene, med mod 
på livet trods svære nederlag 
og kampe. Kvinder, der 
kan græde sammen og løfte 
sammen. Børn, der gør deres 
mors hårde arbejde ære ved 

2015 – Vi gør, hvad vi kan

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Hvor de fattige lande kan mangle 
viden om, hvad de kan gøre, er 
det os betroet at se muligheder 
og løsninger.

Frikvarter i en skole i Tadsjikistan.  
Foto: Mission Øst.

at passe deres skole. Stærke 
og prøvede mænd, der kan 
rose deres koner.

Fra vi startede Mission Øst for 
19 år siden, hvor spisebordet 
derhjemme 
gjorde det ud 
for kontor, og 
indtil i dag har 
der ikke været 
flere muligheder 
for os, end der 
er nu. Tak til alle jer, der ikke 
lader det danske ’pyt’ gælde 
for dem, der virkelig har brug 
for vores hjælp i Afghanistan, 
Armenien, Nepal, Rumænien 
og Tadsjikistan.

3



2 0 1 5  m Å L e N e

Forældre kan selv mætte deres børn
Afghanistan, Armenien, Nepal, Rumænien, Tadsjikistan
Der er intet værre end ikke at kunne mætte sine børn. Derfor har Mission Øst i årevis 
hjulpet familier i øst, så de på lang sigt kan klare sig selv. Det sker blandt andet ved at 
introducere biavl og hønsehold, bygge vandingssystemer til de udtørrede marker og ved 
at undervise i bedre landbrug og i, hvordan man tørrer og sylter frugter og grøntsager. 
Senest har ekstremt fattige landsbyer i Nepals fjerneste bjerge oplevet fremskridt midt i 
en sult katastrofe. Mission Østs arbejde med katastrofeberedskab sikrer derudover de gode 
resultater, når jordskælv og oversvømmelser gang på gang rammer befolkningen i øst.

Børn med handicap lærer at læse
Afghanistan, Armenien, Nepal, Tadsjikistan
I Armenien er handicap så stort et tabu, at forældre føler sig tvunget til at gemme deres børn 
væk i hjemmet. Sammen med en lokal partnerorganisation har Mission Øst i dag fundet 
hundredvis af disse børn og sørget for, at en ny national lov giver dem samme ret til skolegang 
som børn uden handicap. I Afghanistan har Mission Øst blandt andet bygget skoler i fattige 
områder. Og ved at hjælpe forældre i øst til selv at skabe en tilstrækkelig indkomst, får bør-
nene mulighed for at lære at læse og skrive i stedet for at være tvunget til at gå på arbejde.

Kvinder ser sig selv som nøglen til udvikling
Afghanistan, Nepal
Kvinder i Afghanistan og Nepal lever et isoleret liv inden for hjemmets fire vægge, mens 
manden forsøger at tjene til familiens overlevelse. Mission Øst bidrager til, at kvinder mødes 
regelmæssigt i små selvhjælpsgrupper for blandt andet at være fælles om en opsparing, som 
de hver især kan låne af til at starte en lille forretning eller køkkenhave. På den måde skaber 
de en indkomst for dem selv og deres familie.

Nedtællingen til 2015 er i fuld gang
Den 20.-22. september mødes 
verdens ledere i New York for at 
sikre, at de otte mål for en bedre 
verden bliver nået.

2015 Målene blev formuleret af 
189 statsledere i år 2000. Ved 
at stå sammen vil vi halvere 
fattigdom, sørge for at alle får 

en grundskoleuddannelse og 
mindske de risici, der hvert år 
slår millioner af børn og gravide 
ihjel. Inden for de næste fem 
år skal målene være nået. Vi er 
godt på vej, men det kræver en 
indsats, især hvis vi skal sikre, 
at nuværende kriser ikke sætter 
os tilbage.*

Hvad gør vi i dag?
Her får du et overblik over den 
indsats, Mission Øst gør, for at ver-
den kan nå de otte mål. Arbejdet i 
øst, hvor 2/3 af verdens fattige bor, 
er langt mere omfattende, end vi 
har plads til at beskrive her. Læs 
derfor mere om hjælpen til børn 
og voksne på www.miseast.dk.
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Mål 1: Halvere 
fattigdom og sult i 

verden

Mål 2: Opnå grund-
skoleuddannelse  

til alle

Mål 3: Øge ligestil-
lingen mellem mænd 

og kvinder og styrke 
kvinders rettigheder
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Rent vand til verdens mest truede børn
Afghanistan, Armenien, Nepal, Tadsjikistan
I Afghanistan dør hvert fjerde barn, inden det fylder fem år, hvilket er en af verdens allerhøjeste 
rater af børnedødelighed. Også Nepal og Tadsjikistan rangerer faretruende højt på listen. Her 
resulterer rent vand og undervisning i basal hygiejne i en drastisk nedgang i antallet af døds-
fald. I Armenien sørger Mission Øst sammen med lokale partnere for lægehjælp til børn, der 
har et livstruende handicap som f.eks. hjertefejl.

Det skal ikke koste liv at give liv
Afghanistan, Tadsjikistan
Øverst på listen over steder i verden, hvor flest kvinder dør i forbindelse med graviditet, ligger en 
af de to afghanske provinser, Mission Øst arbejder i: Badakhshan. 86% af alle fødsler i Afghanistan 
foregår uden hjælp fra uddannede læger og jordemødre. Mission Øst bygger blandt andet veje, og 
den forbedrede infrastruktur i de barske afghanske bjerge gør det nemmere at komme hurtigt på 
hospitalet. I Tadsjikistan er mænd og kvinder blevet undervist i reproduktiv sundhed.

I front for at standse aids-epidemi
Armenien
Aids-epidemien er lige nu i fare for at brede sig hastigt fra Rusland og Ukraine til resten 
af Østeuropa, som er et af de to eneste områder i verden, hvor antallet af nye hiv-smittede 
stadig stiger. Til og med år 2015 skal Mission Øst forvalte støtten til bekæmpelse af aids i 
Armenien fra The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. I Armenien er hiv 
og aids så stort et tabu, at det er langt værre for de smittede at tale åbent om sygdommen end 
at risikere at smitte ægtefæller og børn.

Mennesker skal ikke drikke inficeret vand
Afghanistan, Nepal, Tadsjikistan
Intet andet sted i verden lever så få mennesker uden ordentlige sanitære forhold som i 
Afghanistan. Kun 22% procent af landets befolkning har adgang til rent drikkevand. Under mål 
7 skal andelen af mennesker, der lever uden disse faciliteter, halveres. Alene i 2010 har Mission 
Øst sørget for brønde og vandposte med livsnødvendigt vand til flere tusinde mennesker i 
Afghanistan, Nepal og Tadsjikistan. I Nepals bjerge undervises befolkningen i risiciene ved om-
fattende træfældning, der modvirker et bæredygtig miljø og fremprovokerer naturkatastrofer. 

Vi sætter fokus på problemer og løsninger
Mål 8 handler om handler om at styrke det globale partnerskab og samarbejde for bedre 
forhold i fattige lande inden for handel, økonomi, teknologi med mere. Som organisation er 
Mission Øst med til at påvirke beslutningstagerne og sætte fokus på problemer og løsninger 
gennem vores aktive deltagelse i danske, europæiske og globale netværk og partnerskaber.

Mål 4: Mindske 
børnedødeligheden 

med to tredjedele

Mål 5: Mindske 
mødredødeligheden 

med tre fjerdedele

Mål 6: Bekæmpe 
hiv/aids, malaria og 

andre sygdomme

Mål 7: Sikre  
udviklingen af et 

bæredygtigt miljø

Mål 8: Øge sam-
arbejdet om bistand, 

handel og gælds-
eftergivelse
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”Hvis min familie ikke havde 
følt sig tvunget til at rejse til 
Danmark, da jeg var fem år 
gammel, ville armeniernes 
frygt i dag også være min 
frygt,”  siger Tatevik Revazian 
efter fire måneders praktik 
hos Mission Øst i Armenien.

22-årige Tatevik kender mest 
sit fødeland fra korte som-
merferiebesøg. Før i tiden 
fortalte hun vennerne om 
sine rejser til Armenien med 
gloser som ”skøn natur” og 
”dejligt vejr”. Men i dag er 
det et helt andet billede, hun 
giver videre. 
Tidligere i år brugte hun fire 
måneder som praktikant 
på Mission Østs kontor i 
den gamle sovjetrepublik. 
Dagligdagen som studerende 
på Copenhagen Business 
School blev skiftet ud med 
adskillige hjertegribende 
besøg hos to af Armeniens 
mest udstødte grupper: de 
hiv-positive og børnene med 
handicap.

”Frygten for, at de gamle 
tilstande skal vende tilbage, 
er så forankret i folk, at de 
ikke har overskud til at tage 
sig af de svageste i samfun-
det. Selv var jeg kun en lille 
pige, da vi forlod Armenien, 
så jeg husker kun brudstyk-
ker fra ”de mørke år”, som 

den periode blev kaldt. 
Men armenierne er stadig 
så præget af det, der var 
engang. Hungersnød, krig, 
en tid hvor det var koldere 
indenfor end udenfor, og 
hvor folk i desperation 
fældede træer overalt for at 
få brænde. Jeg har lært, at 
efter 19 år som selvstændigt 
land er denne tilstand stadig 
så rodfæstet i de fleste. Selv 
hos de unge,” fortæller 
Tatevik.

Skal vi ikke betale noget?
Der er intet sikkerhedsnet 
i Armenien, som vi kender 
det i Danmark. Bliver du 
syg, og har du ingen penge, 
kan du ikke gøre meget 
andet end for eksempel at 
se til, mens det brækkede 
ben bliver til et ødelæg-

Tatevik rejste tilbage til Armenien og 
opdagede et land, hun ikke kendte

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Dansk-armensk 
forbindelse langt 
tilbage i historien 
Ligesom armenierne ikke 
glemmer deres smertefulde 
fortid, glemmer de heller 
ikke dem, der hjalp, da de 
havde allermest brug for 
det. Danske Karen Jeppe, 
hvis navn sjældent genken-
des herhjemme, er stadig 
kendt som Armeniens 
Moder i befolkningen. 
Under folkedrabet i 1915 
sørgede hun for brød og tog 
sig af de syge, da deporta-
tionstogene gjorde holdt i 
hendes by. Og ved at skjule 
folk fra de tyrkiske soldater 
reddede hun adskillige 
armeniere fra døden.
Mission Øst gik ind i 
Armenien i 1992, da øko-
nomien var brudt sammen 
og folk var desperate efter 
forsyninger af mad udefra. 
I dag taler vi for rettighe-
der til mennesker med 
handicap på lokalniveau 
og op til regeringsniveau, 
åbner lægecentre og 
børneklubber og udvikler 
nationale læseplaner, der 
tager særligt hensyn til 
undervisningsbehov hos 
børn med handicap.

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN

Tatevik med sin bror Alexander og sin far i en af hovedsta-
den Yerevans parker, inden familien flygtede til Danmark.
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gende handicap for livet. 
Befolkningen, især i de 
fattige regioner, er ikke vant 
til den slags ydelser.

”Jeg besøgte flere af de 
lægecentre, Mission Øst 
og de lokale partnerorga-
nisationer har bygget for 
børn med handicap inden 
for de seneste år, og i min 
fritid arbejdede jeg i nogle 
af børneklubberne,” siger 
Tatevik.
”Jeg husker tydeligt, hvordan 
forældrene forundredes over 

den gratis hjælp: ”Jamen, skal 
vi ikke betale noget?” spurgte 
de overraskede. De er vokset 
op med et verdensbillede, 
hvor man skal kæmpe for at 
blive hørt, og hvor hjælpen 
altid har en pris – hvis ikke 
direkte, så i hvert fald under 
bordet."

Tatevik tilføjer: ”Jeg har 
selv en grandkusine med et 
fysisk handicap i Armenien. 
Da hun var barn, for cirka 
30 år siden, sendte hendes 
familie hende til Rusland for 

at få hjælp af specialister, 
som der ikke var nogen af i 
Armenien. Men da opsparin-
gen var væk, måtte foræl-
drene afbryde behandlingen. 
I dag er det for sent at gøre 
noget ved hendes handicap. 
Hendes liv ville have været 
meget anderledes, hvis der 
havde været gratis klinikker 

Tatevik med sin far på 
pladsen i centrum af 

hovedstaden Yerevan. 

”Jeg var fem år, da 
jeg sidst fejrede min 
fødselsdag i Armenien. 
I år fik jeg mulighed for 
at fejre nr. 22 hos mine 
bedsteforældre,” siger 
Tatevik, der her ses 
sammen med bedstefar 
i Armenien.
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uden betaling under bordet 
dengang."

Med til at stoppe aids
Udover at være med til at 

sikre mennesker 
med handicap 
adgang til blandt 
andet skoler og 
lægehjælp, har 
Tatevik været en 
del af Mission 
Østs arbejde, der 
handler om at 
stoppe den aids-
epidemi, der lige 
nu er i fare for at 

brede sig hastigt fra Rusland 
og Ukraine.
”Arbejdet for folk med 
handicap imponerede mig. 
Og endnu mere bemærkel-
sesværdigt synes jeg, det er, at 
Mission Øst er udvalgt som 
den første danske organisation 
nogensinde til at stå i spidsen 
for den globale fonds (The 
Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria, red.) 
bekæmpelse af den epidemi, 
der truer Armenien i de kom-
mende år. Hendes praktiktid 
har i den grad sat tanker i gang 
om hendes eget liv.

”Armeniernes begrænsninger 
kunne have været mine 
begrænsninger, hvis min 
familie var blevet,” konklude-
rer Tatevik. 

”I stedet har jeg fået et liv 
fyldt med muligheder. Jeg 
er bare glad for, at en af de 
muligheder er at hjælpe 
mennesker, der ellers ikke 
ville have mulighed for at 
hjælpe sig selv. Lige nu går jeg 
og overvejer, hvordan jeg kan 
bruge min uddannelse, når jeg 
er færdig, til at skabe endnu 
mere udvikling i Armenien.”

Tatevik besøgte blandt andre Rasvik, der går i 3. klasse: ”Han kan ikke bruge sine 
ben, og alligevel vil han være professionel fodboldspiller, når han bliver stor! Hvis 
bare resten af Armenien kunne se de samme muligheder i ham, som han selv gør...”

Vidste du,
at mål nr. 2 i  
2015 Målene for en 
bedre verden er at opnå 
grundskoleuddannelse 
til alle?
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Tatevik fortæller om et af 
sine møder med de børn 
og forældre, Mission Øst og 
partnere hjælper:

Lucines mor, Lena, fik tårer 
i øjnene, da hun fortalte mig 
om naboerne i byen. Hun 
sagde, at hun prøver at lære 
sin lille datter, at man ikke 
skal tage sig af, hvad andre 
mennesker tænker. Men jeg 
så tydeligt på hendes reaktion, 
hvor meget det alligevel på-
virker hende, når folk griner 
ad Lucine og taler dårligt om 
familien bag hendes ryg.
“De siger, at det er min skyld, 
at Lucine blev født med et 
handicap, fordi jeg var for 
gammel, da jeg fik hende. Jeg 
var 36 år,” fortalte Lena mig.
10-årige Lucine er et livsglad 
energibundt. Hun er endnu 
ikke gammel nok til helt at 
registrere, hvordan hendes 

omverden kigger på hende, 
og hvordan folk især ser alt 
det, hun IKKE kan. Da jeg 
besøgte hende og familien var 
hun så ivrig for at vise mig, 
at hun – selvom hun hverken 
kan læse eller skrive – i hvert 
fald kan lade som om og 
drømme om det.

Fandt håb i nyt center
”Folk her er ikke klar til et 
barn som Lucine,” forklarede 
Lena mig.
”Det er derfor, jeg hellere vil 
holde hende indendøre. De ser 
hende ikke som et menneske. 
De ser hende som en udstødt.”
Indtil for cirka to år siden 
levede Lucine det meste af sit 
liv ”i isolation” derhjemme. 
Men så åbnede Mission Øst og 
en lokal partnerorganisation 
et lægecenter, hvor hun nu 
får hjælp til at udvikle sig. 
Lena viste mig hendes papirer, 

hvor centrets læger havde 
skrevet, at Lucine i starten slet 
ikke kunne tale og konstant 
var rastløs. Men den Lucine, 
jeg mødte, kunne nu sige en 
masse ord og havde lært at 
lytte opmærksomt, når hendes 
mor talte til hende. Og så 
var hun begyndt at rydde op 
efter sig selv 
derhjemme, 
fortalte Lena 
stolt og tilføjede:
”Jeg havde 
mistet håbet. 
Men i centret fik 
jeg det tilbage.”
Da jeg skulle til at gå, kom 
Lucine løbende imod mig 
og gav mig et kys. Hvor ville 
det være dejligt, hvis også 
naboerne en dag mødte den 
Lucine, jeg har mødt.

”Folk her er ikke klar 
til et barn som Lucine”

Af Tatevik Revazian, 
tidligere praktikant hos 
Mission Øst i Armenien

De siger, at det er min skyld, at 
Lucine blev født med et handicap, 
fordi jeg var for gammel, da jeg fik 
hende. Jeg var 36 år.
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Jeg vidste ikke, hvor jeg kunne 
blive testet, og jeg turde ikke 
spørge nogen. Jeg skammede mig.

43-årige Shoghakat har levet 
i isolation i sit hjem, siden 
hun fandt ud af, at hun var 
hiv-positiv. Hun forlader 
huset én gang om ugen for 
at besøge en støttegruppe. 
"Gruppen og mine børn 
holder mig i live," siger hun.

”Det startede i 2004, da jeg 
havde født min datter. Min 
mand var netop hjemvendt 
fra Rusland, hvor han havde 
arbejdet i en periode, og 
sagde, at han havde noget 
alvorligt at fortælle mig: 
Han ville ikke have, at jeg 
ammede. Jeg forstod ikke 
hvorfor. Men mere ville han 
ikke sige. Jeg troede, at der lå 
noget andet bag, at han ville 
skilles, eller at han havde en 
anden familie i Rusland.”

Shoghakat fortæller, at 
familien gik en svær tid i 

møde. Hun 
var vred på sin 
mand, der ikke 
ville give hende 
et ordentligt svar 
på, hvad der var 

galt. Efter en måneds tid kom 
forløsningen i form af et brev.

Brevet fra Rusland
”Det var et brev til min mand 
fra Rusland. Jeg åbnede det 
og så stemplet fra en klinik og 
bogstaverne H I V på russisk. 

Det var et prøveresultat. Min 
mand var smittet. Jeg mistede 
besindelsen, vidste ikke hvad 
jeg skulle gøre af mig selv, 
havde mest lyst til at løbe 
ud af huset, da jeg mærkede 
mine ben blive svage, og jeg 
måtte sætte mig ned i stedet. 
Min første tanke var på vores 
nyfødte datter. Var hun også 
smittet? Jeg var helt bleg i 
ansigtet, da min søn på 11 år 
spurgte: ”Mor, hvad er der 
galt?”. Jeg sagde til ham, at 
han skulle ringe til sin far og 
bede ham om at komme.”

Da Shoghakats mand duk-
kede op en time efter, smed 

hun brevet på bordet foran 
ham og spurgte, hvorfor han 
havde holdt det hemmeligt.
”Han sagde, at han ikke 
havde været sikker på, at han 
havde hiv. Han mente, at han 
var blevet smittet, dengang 
han fik en blodtransfusion i 
Rusland.”

Tabte 18 kilo
I 2005 døde Shoghakats 
mand. På det tidspunkt 
var hun stadig ikke selv 
blevet testet og levede derfor 
i uvished.
”Jeg vidste ikke, hvor jeg 
kunne blive testet, og jeg 
turde ikke spørge nogen. Jeg 

Én dag i støttegruppen  
giver mig humør til endnu en uge

Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

”Mit liv bliver aldrig det samme igen. Jeg kan ikke slippe tanken om, at jeg 
er syg. Jeg tænker på det hver dag... især om aftenen, når børnene er lagt 
i seng, og der ikke er andet at lave,” siger Shoghakat (her med sin datter), 
der finder trøst i støttegruppen en gang om ugen. Shoghakat ønskede, at 
vi ikke fotograferede hendes ansigt.
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skammede mig og var bange 
for at blive diskrimineret, og 
at folk ville stille spørgsmål 
eller bryde kontakten til mig.”
Shoghakat begyndte at isolere 
sig i hjemmet. Hun ville ikke 
engang tale med sine to 
sønner, og det eneste, hun 
kunne tænke på, var, om hun 
var hiv-positiv eller ej. Hun 
holdt op med at gå udenfor, 
mødtes ikke med nogen, ikke 
engang naboerne.

Men da hun i foråret 2007 
blev så syg, at hun ikke kunne 
spise noget i en hel uge og 
tabte 18 kilo på rekordtid, 
valgte hun at kontakte sin 
svigerinde. Svigerinden vidste 
besked om sin brors hiv-
smitte. Det havde Shoghakat 
opfanget for længe siden. En 
dag, de besøgte hende, havde 
svigerinden nemlig smidt 
alle de kopper og tallerkner, 
som Shoghakats mand havde 
drukket og spist af, i skralde-
spanden.  

”Hun fortalte mig, hvor min 
mand gik hen, da han var syg. 
Og jeg tog til aids-klinikken 
med min datter for at blive 
testet.”

Trøst i støttegruppen
”Da de fortalte mig, at jeg var 
smittet, blev alting mørkt. Jeg 
glædede mig for min datter, 
der heldigvis ikke var smittet, 
men tænkte samtidig, at det 
her er enden på mit liv. Og 
hvem skal nu tage sig af mine 
børn?”

Læger og rådgivere på aids-
centret overbeviste hende 
om, at der var håb, og inden 
længe begyndte hun på den 
såkaldte antiretrovirale me-
dicin, der holder hiv-smitten 
i skak. Hun blev opfordret 
til at deltage i støttegrupper, 
men havde absolut ikke 
lyst til at dele sin skamfulde 
sygdom med andre.

”Jeg frygtede at blive dårligt 
behandlet. Jeg skammede 
mig og stolede ikke på dem. 
De sagde, at der var andre 
hiv-smittede, men jeg 
troede ikke på dem. Min læge 
fortalte mig, at jeg kun fik 
min medicin, hvis jeg deltog 
i gruppen. Så det gjorde jeg. 
Og dér oplevede jeg for første 
gang, at der var andre som 
mig. Det var en lettelse. Jeg 

følte det som en sten, der 
faldt fra mit hjerte."

I dag går hun til ugentlige 
møder hos en af de orga-
nisationer, som modtager 
økonomisk støtte fra ”The 
Global Fund 
to Fight AIDS, 
Tuberculosis 
and Malaria” 
gennem 
Mission Øst.
”Jeg ved ikke, 
om jeg nogensinde kommer 
ud af min isolation... om jeg 
nogensinde bliver i stand 
til at tale med mine naboer 
igen,” siger Shoghakat.
”Men bare ét enkelt besøg i 
centret giver mig humør til at 
fortsætte endnu en uge.”

En dag havde svigerinden smidt 
alle de kopper og tallerkner, som 
Shoghakats mand havde drukket 
og spist af, i skraldespanden.  

Da Shoghakat fandt ud af, 
at hendes mand havde hiv, 
frygtede hun, at hendes 
datter, der i dag er fem år, 
også var smittet.

Vidste du,
at bekæmpelse af hiv  
og aids er mål nr. 6 i 
2015 Målene for en 
bedre verden?
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• ikke at kunne forsørge familien alene:
Ming Mohammad: Jeg må indrømme, at det arbejde, jeg udfører i marken, ikke engang er nok 
til at dække min families behov i tre ud af årets 12 måneder. I vores samfund – især herude 
på landet – er det mændenes ansvar at sørge for mad og tøj og skolegang til børnene. Men jeg 
arbejder i den bagende sol for kun en lille smule penge. Der er ingen jobmuligheder i lands-
byen. Hønseholdet har forbedret vores liv, og jeg skammer mig ikke over, at min kone arbejder. 
Hun bidrager med en ekstra indtægt.

Amir Hamza: Det var mig, der opfordrede min kone til at deltage i hønseprojektet. 
Efterhånden flyder det lokale marked med så mange importerede, billige afgrøder, 
at det, jeg høster på vores lille stykke land, ikke kan sælges med overskud. 

• at hjælpe konerne med hønseholdet:
Nayeeb Khan: Før i tiden var det skamfuldt for mænd at hjælpe kvinder med 
husholdningen. Hønsehold er en del af husholdningen og derfor en del af 

”Kvinder har ret til at arbejde  
– og et ansvar for at hjælpe til”

Hvis børnene arbejder i marken, 
arbejder de kun for deres familie. 
Hvis de får en uddannelse, bliver 
de vigtige for hele landsbyen og 
tjener mange flere mennesker.

”Da jeg var en lille dreng, 
havde min mor også høns. 
Men hønsene døde hurtigt 
på grund af sygdom, og 
fordi hun ikke vidste, 
hvordan hun skulle passe 
på dem. Jeg husker, at hun 
blev så skuffet, når de 
ikke lagde æg,” fortæller 
Nayeeb Khan, der er glad 
for, at Mission Øst har 
undervist hans kone i at 
pleje hønsene, så de får 
det meste ud af dem.

A f G h A N i s t A N

Det er ikke alle mænd i de landsbyer, Mission Øst arbejder i, der er villige til at lade deres koner 
deltage i projekter og aktiviteter, som ’udefrakommende’ bringer med sig. Men Nayeeb Khan, Ming 
Mohammad og Amir Hamza er begejstrede for, at deres hustruer bidrager til familiens indkomst via 
hønsehold. I dette 4. afsnit i historien om de nye hønsehold i Afghanistan fortæller mændene om: 
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kvindens arbejde. Men nu 
tror jeg, at tingene ændrer 
sig. Folk er enige om, at 
det er bedre og gavner hele 
familien at hjælpes ad. Jeg 
har hjulpet min kone med 
at bygge hønsehuset og 
med at fodre dyrene.

Amir Hamza: Jeg hjælper min kone med at gøre rent i buret og sælge æggene på markedet.

• kvinder, der arbejder:
Ming Mohammad: For nogle mænd er det skamfuldt at bede deres koner, søstre og døtre om at 
arbejde uden for huset. Men i nogen grad er det ved at ændre sig.

Nayeeb Khan: Der er nogle i landsbyen, som ikke er glade for, at kvinder arbejder og tjener 
penge. Men gradvist er der en accept af, at mændenes indkomst ikke kan dække hele fami-
liens behov, og at kvinder derfor bør bidrage. Udbyttet på marken er det samme, men det er 
blevet dyrere at leve, og vi har brug for at tjene mere for at have råd til det mest nødvendige.

Amir Hamza: Kvinder har ret til at arbejde, lige så vel som det er deres ansvar at 
hjælpe til. I vores samfund er mange kvinder tvunget til at blive i hjemmet; men i 
de sidste par år har vi ikke haft nok at leve af, og vi bliver alle nødt til at bidrage.

Ming Mohammad: Jeg er glad for, at min kone har sit hønsehold. Jeg ser mig selv 
som fordomsfri, og jeg har ikke noget imod, at kvinder arbejder uden for huset.

• døtrene, der går i skole:

Vidste du,
At mål nr. 3 i  
2015 Målene er at øge 
ligestillingen mellem 
mænd og kvinder og 
styrke kvinders ret-
tigheder?

”I vores samfund 
er mange kvinder 
tvunget til at blive 
hjemme, men i de 
sidste par år har 
vi ikke haft nok 
at leve af, og vi 
bliver alle nødt til 
at bidrage,” siger 
Amir Hamza, der 
opfordrede sin 
kone, Gulzar, til 
at blive en del 
af Mission Østs 
hønseprojekt.

For nogle mænd er det skamfuldt at 
bede deres koner, søstre og døtre 
om at arbejde uden for huset. Men i 
nogen grad er det ved at ændre sig.

Når Ming Mohammad 
ser på sin kone, Gul 
Andam, er det med 
respekt og kærlighed. 
Men det var det nu 
også længe før, hun 
begyndte at sælge æg 
og bidrage til hushold-
ningen, bedyrer han 
kærligt.
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Nayeeb Khan: Nogle af de andre mænd i landsbyen siger, at de skammer sig over at se deres 
piger gå i skole. Men jeg tror, det hænger sammen med sociale forhindringer. Det er ikke deres 
eget håb, der kommer til udtryk.

Amir Hamza: Jeg opfordrer mine børn – piger og drenge – til at gå i skole. Hvis de arbejder i 
marken, arbejder de kun for deres familie. Hvis de får en uddannelse, bliver de vigtige for hele 
landsbyen og tjener mange flere mennesker.

Nayeeb Khan: Jeg har aldrig selv gået i skole. Når jeg får et brev, beder 
jeg mine børn om at læse det for mig. Det glæder mig, at de går i skole og 
lærer noget, så de kan blive voksne mennesker med en god fremtid.

Amir Hamza: Jeg opfordrer også de andre mænd i landsbyen til at lade 
deres døtre gå i skole. Folk, der ikke vil lade deres børn få en uddannelse, 
begår en fejl og skaber problemer både for deres egen familie og for vores 
samfund.

Nayeeb Khan: Mænd og kvinder har samme ret til at lære. Dem, der 
er imod piger, der går i skole, kender ikke kvinders rettigheder.

Læs de tidligere artikler i serien om de afghanske kvinders høns på Mission 
Østs hjemmeside, www.miseast.dk, under ’Publikationer’.

“I min familie 
respekterer vi vores 

koner og døtre,” siger 
Gul Andams lykke-

lige ægtemand, Ming 
Mohammad.

Et land af børn

Næsten halvdelen af 
Afghanistans befolkning er under 
15 år. Ud af resten er det mindre 
end en tredjedel, der i dag kan 
læse og skrive. Landets fremtid 
afhænger i høj grad af den næste 
generation og dens mulighed 
for uddannelse og arbejde. Det 
betyder, at flere børn – og flere 
piger – skal i skole. Du kan gribe 
en enestående mulighed for at 
hjælpe ved at støtte projekter 
som kvindernes hønsehold i 
Afghanistan, der gør det økono-
misk muligt for forældre at sørge 
for undervisning til deres børn. 
Støtte til Mission Øst, der er den 
største enkeltstående danske 
organisation i Afghanistan, er lig 
med en håndsrækning til landets 
fremtid.

Ming Mohammad 
har ikke det mindste 

imod at hjælpe sin 
kone med at samle 

æggene ind og gøre 
rent i hønsehuset.

A f G h A N i s t A N14



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 pen-
gegave til Mission Øst, kan du 
trække pengene fra i skat, hvis 
du giver 500 kroner eller mere 
på årsbasis. De første 499 kroner 
giver desværre 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 os mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød  
– også i morgen.

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

Mission Øst søger frivillige til sjov morgen-
begivenhed i september.

Er du morgenfrisk, kan du smile og har du et par 
timer tilovers fredag den 10. september, så har 
vi brug for dig mellem kl. 7-9. Ring til Jeanette 
Lund hos Mission Øst på tlf. 39 61 20 48 og 
meld dig til et par hyggelige morgentimer for en 
god sag.

Har du mere end to timer til rådighed, hører vi 
også gerne fra dig. Vi har fra tid til anden brug 
for ekstra frivillige hænder til diverse opgaver. 
Kontakt os og fortæl, hvad du er god til.

Har du to timer?

15



Skt. Lukas Vej 13 · 2900  HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900  Hellerup

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0901

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb De har betalt.

 4030S (01-09) DB 534-26493

 

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

MØ-MAG 1009

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

Inden for de næste fem år skal verdens fattigdom være 
halveret. Vi skal blandt andet sætte mødredødeligheden 
ned med 3/4 og sikre livet for 2/3 flere børn under fem 
år. Det er ambitiøse mål, men vi er godt på vej. Mens 
verdens ledere mødes i september for at diskutere 
strategier for 2015 Målene, kan du gøre noget her og nu.

Støt Mission Øst i dag.

Afrives inden betaling

Hvert bidrag er  
et skridt mod målet


