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Udstødt  
og gemt væk 

Personlige beretninger fra et liv med handicap i Armenien, Tadsjikistan og Nepal 
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Udstødt og gemt væk
Uønsket og gemt væk, nægtet adgang til uddannelse og ude af stand til  
at komme uden for hjemmets fire vægge. For personer med handicap  
i udviklingslande er der meget, der skal overvindes. Den danske organisation 
Mission Øst arbejder for at komme disse hindringer til livs.

I Tadsjikistan bliver børn med handicap gemt væk. I Ar-
menien bliver deres forældre bebrejdet for at have sat 
dem i verden. Og i Nepal bliver personer med handicap 
set som ubrugelige i de barske bjergegne, hvor fattig-
dommen er så stor, at der sjældent er mad nok til hele 
familien. 

På Mission Østs centre i Armenien  
og Tadsjikistan får børn med handicap  
genoptræning, undervisning og frem 
for alt en tro på sig selv og fremtiden.

Udrydder fordomme 
Den danske hjælpeorganisation Mission Øst er med til 
at skabe bedre forhold for personer med handicap i lan-
de som Armenien, Tadsjikistan og Nepal. Mange af de 
steder bliver personer med handicap opfattet som vær-
diløse, og en stor del af arbejdet er derfor at udrydde 
fordomme. Men der er stor forskel på arbejdet i de tre 
lande.

2



3

Indhold 
Udstødt og gemt væk  ................................................. side 2

Julias kamp mod lammelsen  ................................ side 4

Karine og Hakob får en uddannelse  ................ side 6

Pokiza blev forladt af sin mor  ................................ side 8

Nu har Vosif venner  ....................................................... side 10

Kamala var alene under jordskælvet  ............... side 12

Et nyt liv til Ramjita  ......................................................... side 14

 FN's handicapkonvention 
Formålet med FN’s handicapkonvention er „at fremme, 
beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med 
handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder 
og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med 
andre, samt at fremme respekten for deres naturlige 
værdighed. Personer med handicap omfatter perso-
ner, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel el-
ler sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med 
forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt 
at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.“

 FN's udviklingsmål 
FN har vedtaget 17 nye udviklingsmål, som alle FN’s 
medlemslande vil arbejde hen imod i perioden 2015-
2030. De nye udviklingsmål omhandler ikke kun udvik-
lingslande, men også rige lande som Danmark. Målene 
skal være med til at få alle ud af fattigdom. To af disse 
17 mål hænger særligt sammen med Mission Østs ar-
bejde blandt personer med handicap:

Mål nr. 3: 

Skab sikkerhed for sunde liv og styrk trivsel for alle i 
alle aldersgrupper.  

Mål nr. 4: 

Giv alle mennesker inkluderende kvalitetsuddannelse 
og mulighed for livslang læring.

Sikrer lige rettigheder 
I de tidligere sovjetiske lande Armenien og Tadsjiki-
stan har Mission Øst etableret centre, hvor børn med 
handicap bliver trænet af uddannet personale og får 
professionel lægehjælp. Samtidig støtter Mission Øst 
organisationer, der arbejder for lige rettigheder til folk 
med handicap, blandt andet ved at påvirke lovgiverne. 

En del af samfundet 
I Nepal må tingene gribes anderledes an. I de afsides-
liggende bjergområder bor folk meget spredt. Det giver 
derfor ikke mening at bruge penge på at bygge en køre- 
stolsrampe, hvis der kun er én gangbesværet i lands-
byen og resten af befolkningen ikke engang har råd til 
mad hele  året. Mission Øst sørger derfor for at inddra-
ge personer med handicap i læsegrupper for kvinder og 
træning i katastrofeberedskab på lige fod med de andre 
i landsbyen. På den måde er man sikker på, at perso-
ner med handicap ikke bliver glemt i udviklingsarbejdet. 

I dette hæfte kan du læse nogle af de personlige for- 
tællinger, der ligger bag Mission Østs arbejde med han-
dicap i Armenien, Tadsjikistan og Nepal. 

God læselyst!

Dette oplysningsprojekt samt flere af de beskrevne pro-
jekter er finansieret af Civilsamfund i Udvikling (CISU), der 
uddeler midler under Udenrigsministeriet. Dermed er alle 
borgere i Danmark med til at hjælpe sårbare mennesker 
med handicap i udviklingslande.  
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Fireårige Julia har en spastisk lammelse  
og kommer på Mission Østs center tre gange 
om ugen. Her har hun blandt andet lært at tale, 
og hendes mor Anush håber, at hun også snart 
kommer til at gå.

4



5

På Mission Østs behandlingscenter i det østligste Ar-
menien sidder en lille pige og leger med små farve-
de plasticklodser. Bag hende styrer ergoterapeuten 
Anna aktiviteten, og ved siden af ser hendes unge mor,  
Anush, opmærksomt til. De tre er dybt koncentrere-
de, for legen er ikke en hyggestund, men den dybeste  
alvor: Det er den lille piges kamp for at få en værdig og 
normal tilværelse.

Babyen lå helt stille 
Den lille pige hedder Julia, er fire år og har en spastisk 
lammelse. Anush var ikke mere end 16 år gammel, da 
hun fik Julia, og hun har ingen uddannelse. Selv om dat-
teren har et alvorligt handicap, vidste forældrene ikke, 
at der var noget galt. „Julia lå godt nok helt stille, og hun 
kunne ikke tale, men vi tænkte ikke nærmere over det,“ 
fortæller Anush. Men da Julia var halvandet år gammel, 
fik hun en forgiftning, og hun kom derfor til lægen. Han 
så straks, at noget var galt. „Og så henviste han os til 
centeret her,“ forklarer Anush.

Taler som andre fire-årige 
Siden Julia fik sin diagnose, har Anush udvist et fæno-
menalt overskud og passet sin datters træning upåkla-
geligt. Før kunne Julia ikke bevæge sine hænder, men i 
dag deler hun rutineret plasticklodser ud til sin mor og 
sine behandlere. I starten gik hun til talepædagog. I dag 
taler hun som en normal fireårig: „Hun retter os endda 
derhjemme, hvis vi udtaler noget forkert,“ smiler hendes 
mor. „Forstyr mig ikke, når jeg leger,“ siger Julia selvsik-
kert, mens hun sætter farvede plasticringe på en kegle.

En faldefærdig rønne
Julia bor sammen med sine forældre, tre søskende, en 
onkel og sin farfar i en lille landsby en times kørsel fra 
centeret, op ad stejle mudrede stier. Deres hus er fal-
defærdigt, og familien har stort set ingen møbler ud-

21-årige Anush kæmper for at give sin datter Julia en normal tilværelse 
på trods af familiens ekstreme fattigdom. Heldigvis kæmper hun ikke alene.

over nogle ramponerede senge. Farfaren arbejder som 
nattevagt, og det er hans løn, der forsørger hele fami- 
lien. „Købmanden giver os kredit sidst på måneden, og 
når det er sommer, plukker vi bær i skoven,“ forklarer  
Anush. Huset flyttede de ind i, efter at ejerne forlod det 
for at rejse til Rusland for at arbejde. Familien lever nu i 
evig frygt for, at ejeren skal komme hjem. 

Benskinner giver håb 
På trods af familiens evige kamp mod fattigdommen 
følger Anush trofast med Julia til centeret tre gange om 
ugen. Anushs store drøm er, at hendes datter en dag 
kommer til at gå selv. „Vi har været i Jerevan (Armeniens 
hovedstad, red.) for at få lavet benskinner til Julia,“ for-
klarer Anush. Nu, hvor Julia har lært at sidde op, er der 
håb om, at drømmen kommer til at gå i opfyldelse. 

Julias kamp 
mod lammelsen

Arv fra sovjettiden

Armenien ligger i Østeuropa og er en tidligere sovjetisk republik. 

I Sovjetunionen anså man personer med handicap som defekte. 

I stedet for at undervise børn med særlige behov på deres egne 

præmisser, lukkede man dem inde på institutioner, hvor de fik lov 

til at sygne hen. Mission Øst er med til at bryde denne tankegang.
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I en skurvogn i den fattige armenske Tavush-provins tæt 
på grænsen til Aserbajdsjan bor søskendeparret Karine 
og Hakob på 9 og 12 år. De har begge indlæringsvan-
skeligheder, og det skyldes, at børnene bor i så stor fat-
tigdom, at deres forældre ikke har mulighed for at give 
dem den opmærksomhed og stimulering, som børn på 
deres alder har brug for. 

Lever af at plukke bær
Familiens hjem er en skurvogn uden rindende vand og 
sanitære faciliteter. Den daglige vask sker med vand fra 
floden. Børnenes far Gegham arbejder som vagt i den 
lokale kommune, og moderen Laura er rengøringsda-
me. Tilsammen tjener de, hvad der svarer til 400 kro-
ner om måneden. Selv om de faste udgifter i Armenien 
er mindre end i Danmark, er det alligevel ikke nok til, at 
familien kan klare sig for denne løn. De tjener derfor en 
smule ekstra ved at sælge syltetøj lavet af bær, som de 
plukker fra buske, der vokser nede ved floden. 

Lammende konsekvenser
Der er ingen tvivl om, at Karine og Hakobs indlærings-
vanskeligheder skyldes den massive fattigdom, som 
familien lever i. Og de er langt fra de eneste. Ifølge de 
nationale statistikker lever 42 procent af Armeniens 
børn under den officielle fattigdomsgrænse på 20 kro-
ner om dagen. Og det har lammende konsekvenser for 
børnenes fysiske og ikke mindst mentale helbred. 

Glad for matematik og idræt 
I det traditionelle armenske skolesystem er der ikke 
meget plads til afvigelser. Undervisningen er base-
ret på udenadslære, og et handicap bliver betragtet 
som en defekt. Men i Tavush-regionen, hvor Karine og  

Søskendeparret Karine og Hakob bor i et af Armeniens fattigste områder.  
De er vokset op i så massiv fattigdom, at det er gået ud over deres fysiske  
og mentale sundhed. Det er problemer, der kan udbedres eller ligefrem  
undgås gennem ordentlig skolegang.  

Hakob bor, har Mission Øst i mange år arbejdet for at 
gøre skolerne inkluderende. Det betyder, at børnene får 
en skolegang, der tager højde for deres indlæringsvan-
skeligheder, og de to børn er derfor blevet glade for at 
gå i skole. Karine kan lide at tegne, og Hakob er glad for 
matematik, armensk og idræt.

Håbet om en fremtid 
Karine og Hakob går også på et rehabiliteringscen-
ter drevet af Mission Østs samarbejdspartner Bridge 
of Hope. Her kan de synge og lege med andre børn, 
og de får den positive opmærksomhed, som forældre-
ne ikke har overskud til at give dem. At forbedre børne-
nes sprog og læring øger deres chancer for at få et job 
og stifte familie, når de bliver voksne. Og dermed bry-
de den onde cirkel af fattigdom og indlæringsvanske-
ligheder. 

Karine og Hakob 
får en uddannelse 

Inkluderende undervisning  
i hele Armenien

Mission Øst har sammen med den armenske handicap- 

organisation Bridge of Hope oprettet fire rehabiliteringscentre  

for børn med handicap i Tavush-regionen. Derudover har der 

været tiltag på alle regionens 77 grundskoler til at gøre under- 

visningen inkluderende. Lærerne har fået ekstrauddannelse,  

og faciliteterne på skolen sikrer tilgængelighed for alle børn.  

Mission Øst og Bridge of Hopes arbejde med inkluderende un-

dervisning i Tavush er så stor en succes, at det nu er blevet  

en model for skolesystemet i resten af Armenien.  
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Denne skurvogn er hjem for familien, som bor i  
den fattige Tavush-provins i Armenien.  
Fra venstre: Far Gegham, Hakob på 12,  
Karine på 9 og mor Laura.
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Pokiza begyndte i skole i første klasse,  
men dengang kunne hun ikke tale,  
så hun var nødt til at stoppe skolegangen.  
Hun fik også bank af de andre elever. 
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„Jeg er gammel nu, og jeg ved ikke, hvem der skal tage 
sig af hende, når jeg dør. Hun kan ikke klare sig selv, og 
hendes fars kone slår hende,“ fortæller den gamle kvin-
de med tårer, der blinker i øjenkrogene. De andre kvin-
der i den lille stue ryster forfærdede på hovedet. De har 
hørt Pokizas historie mange gange før, men det er før-
ste gang, de hører om, at Pokiza får bank af sin stedmor.

Forladt af moderen 
Historien om, hvordan den gamle  kvinde har opforstret 
sit barnebarn helt alene, er en historie fyldt med sorg for 
den lille familie. Den spinkle pige med det milde ansigt 
og de nysgerrige øjne kom til verden for 18 år siden. For-
ældrene skændtes hele tiden, og moderen rejste derfor 
sin vej i nogle måneder. Da hun kom tilbage, så hun, at 
barnet ikke var som alle andre. „Hun sagde: ‘Jeg vil ikke 
opfostre hende, for hun vil blive handicappet.’ Så rejste 
hun igen,“ fortæller Pokizas farmor Khosiyat, som siden 
da har taget sig af sit barnebarn.

Har kun hinanden 
Pokizas far giftede sig igen, og selv om han bor i hu-
set lige ved siden af, er Khosiyat og Pokiza overladt til 
sig selv. „Indtil hun var seks år, kunne hun hverken gå 
eller tale. Men nu har hun lært begge dele. Vi hjælpes 
ad med tøjvask og madlavning,“ fortæller Khosiyat. En 
anden svigerdatter hjælper dem med madlavning en-
gang imellem, men ellers er der ikke nogen, der tager 
sig af de to.

Bange for fremtiden 
For nogle uger siden kunne Khosiyat mærke, at hun 
blev gradvist svagere. „Jeg lå i sengen i 14 dage, og dér 
begyndte jeg for alvor at tænke på, hvad der skal blive 
af lille Pokiza. Jeg kunne overdrage hende til et hjem for 

I en lille tadsjikisk landsby lever Pokiza et usikkert liv med sin farmor.  
Resten af familien vil ikke kendes ved hende på grund af hendes handicap. 
Nu vil en gruppe forældre til børn med handicap finde en løsning på Pokizas 
problemer med hjælp fra Mission Østs advokat.

ældre mennesker inde i Penjakent. Men så er der ingen 
til at tage sig af mig. Og hvis jeg pludselig dør, ved jeg 
ikke, hvad der vil ske med hende,“ fortæller Khosiyat for-
tvivlet. Det er derfor, hun nu har valgt at fortælle grup-
pen om stedmoderens voldelige overgreb. 

Hjælp fra en advokat 
Det er ikke første gang, Khosiyat beder gruppen om 
hjælp. Indtil for nylig fik Pokiza en lille pension, men af 
uforklarlige årsager stoppede den pludselig med at 
komme. Farmoren fortalte om problemet til gruppen, 
som kontaktede Mission Østs advokat. Og nu er pensio-
nen kommet tilbage. Også denne gang er gruppen pa-
rat til at hjælpe. „Nu vil vi samle familien og advokaten 
til et møde. Faderen skal have at vide, at han ifølge lo-
ven har pligt til at sørge for sin datter, og stedmoderen 
skal vide, at hun ikke må slå Pokiza,“ siger Fatima, som 
er medlem af forældregruppen og selv mor til et barn 
med handicap.

Pokiza blev forladt
af sin mor

Børn gemmes væk i hjemmet 

Tadsjikistan er et bjergrigt land i Centralasien og den fattigste 

af de tidligere sovjetiske republikker. Mange børn fødes 

med et handicap på grund af de mange hjemmefødsler og 

mangelfulde sundhedstilbud. Men handicap er forbundet 

med stor skam, og børnene gemmes ofte væk i hjemmet. 

Mission Øst arbejder med at nedbryde tabuerne, så børnene 

kan få behandling og komme i skole.    
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Vosif er en glad dreng. Han smiler og vinker glad til de 
gæster, der besøger hans familie i den hyggelige og 
propert holdte stue, og hans mund flækker i et bredt 
grin, mens han leger med klodser. Men sådan har det 
ikke altid været. 

Bange for fremtiden 
Da den nu 10-årige Vosif var fem måneder gammel, 
fik han konstateret spastisk lammelse. „Jeg havde så  
meget arbejde at lave i huset, da han blev født, at han 
for det meste lå i vuggen. Det var min svigermor, der 
først lagde mærke til, at noget var galt, og så tog vi ham 
til lægen,“ fortæller Vosifs mor Gulbarg. Og diagnosen 
var et hårdt slag for moderen: 

„Jeg tænkte på alle de problemer, han ville møde i 
fremtiden, og at han ville blive helt alene, når jeg dør,“ 
siger Gulbarg med tårer i øjnene. 

Bor i fjern landsby
Vosif bor i den lille by Zeri Hisor en times kørsel ad bum-
lede veje fra byen Penjakent i det nordlige Tadsjikistan. 
Folk lever af, hvad de kan dyrke på de tørre marker, 
hvor bjergene rejser sig i baggrunden. Der er langt til de 
nærmeste sundhedsfaciliteter, og i dette område bliver 
børn med handicap tit gemt væk på grund af den skam, 
der er forbundet med det. 

Får træning hver uge 
Men ikke Vosif. For tre år siden begyndte han nemlig at 
gå på Mission Østs rehabiliteringscenter inde i Penja-
kent. Siden er han begyndt at komme i et legehjørne i 
sin landsby og får desuden hjemmebesøg hver uge af 
Mission Østs medarbejder Gulchera, der træner motorik 
og talefærdigheder med ham. 

Vosifs mor blev dybt ulykkelig, da hendes søn fik konstateret spastisk lammelse. 
Fremtiden så sort ud for den lille indadvendte dreng. Men med rehabilitering er 
Vosif begyndt at vise sine følelser og har fået to venner. 

Viser følelser 
Træningen har skabt en kæmpe forandring i den lille 
drengs liv. „Førhen sad han altid i den samme stilling, 
og jeg vidste ikke, hvad han tænkte eller følte. Men nu 
med rehabiliteringen og Gulcheras besøg har hans be-
vægelser ændret sig, og han viser sine følelser,“ fortæl-
ler Gulbarg. „Han har fået to venner i legehjørnet, og de 
leger med bolde og legetøjsbiler sammen,“ tilføjer hun.

Mod til at løse problemerne 
Gulbarg selv mødes jævnligt med en gruppe andre 
kvinder, der ligesom hende selv har børn med handi-
cap. Her deler de deres glæder og bekymringer, og de 
fleste føler stor lettelse, når de opdager, at de ikke er 
alene med deres tanker. Det giver større mod til at løse 
problemerne. 

Nu har Vosif venner

Forældre og børn nedbryder tabuer 

Mission Øst har oprettet rehabiliteringscentre for børn med 

handicap flere steder i Tadsjikistan. I landsbyerne er der 

desuden etableret lokaler - legehjørner - hvor børn kan 

komme og lege og få træning tæt på deres hjem. Børn får 

også besøg i hjemmet af Mission Østs medarbejdere, og 

forældre bliver organiseret i grupper og får juridisk hjælp, 

når det er nødvendigt. Alt dette medvirker til at nedbryde  

de tunge tabuer, der er om handicap i Tadsjikistan.  
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Vosif plejede at sidde helt stille og ikke  
engang hans mor vidste, hvad han tænkte på. 
Med rehabilitering er han begyndt at grine  
og lege. 
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Kamala var alene i Katmandu efter jordskælvet 
den 25. april 2015. Sammen med andre køre- 
stolsbrugere fandt hun hjælp på et stadion midt 
i byen. 
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Kamala var i Nepals hovedstad Katmandu for at besøge 
nogle bekendte, da det værste jordskælv i 80 år ramte 
landet. Jorden rystede voldsomt i flere minutter, og på 
den korte tid ramlede århundredgamle bygninger sam-
men som korthuse. Folk styrtede paniske rundt i gader-
ne, strømmen gik, mobilnetværket brød sammen, og 
midt i det hele var 23-årige Kamala alene i sin kørestol 
og med intet andet på sig end en lille rejsetaske og en 
mobiltelefon, der ikke virkede.

Intet nyt fra mor og søster 
Kamala kommer fra byen Bhaktapur syd for Katmandu, 
hvor hun bor sammen med sin mor og søster. I timer-
ne efter jordskælvet hørte hun, at Bhaktapur var særlig 
hårdt ramt. Hun prøvede at ringe til sin mor og søster, 
men de fleste forbindelser var ude af drift, så det var 
umuligt for hende at få fat på dem. Dødstallet for jord-
skælvet blev ved at stige og kunne snart tælles i tusin-
der, og Kamala var derfor syg af bekymring. 

Samlede sig på et stadion
Midt i byens kaotiske tilstand fandt Kamala ud af, at an-
dre kørestolsbrugere samlede sig ved et stadion tæt på 
byens zoologiske have. Med sine sidste armkræfter kør-
te hun derhen. En lokal handicap-organisation – Inde-
pendent Living Centre for People with Disabilities (CIL) 
– uddelte mad og medicin, og med hjælp fra forskellige 
internationale organisationer, bl.a. Mission Øst, sørgede 
de for telte, toiletter og vandforsyning til de mennesker 
med handicap, der efterhånden fandt derhen. 

Hjem til Bhaktapur
Der gik nogle dage, og snart var stadionet blevet en vel-
fungerende lejr for de mennesker, der ikke havde andre 
steder at tage hen. Jorden rystede stadig af efterskælv, 
og to uger efter det første store skælv ramte endnu ét. 

Efter jordskælvet i Nepal i april 2015 endte Kamala alene og uden kontakt 
til sine venner og familie. På et stadion fandt hun andre kørestolsbrugere 
i samme situation. 

Men byen kom snart til at fungere igen, og det samme 
gjorde telefonnetværket. Kamala fik endelig fat i sin mor 
og søster – og de var begge i god behold. Deres hjem 
var uden de store skader, og så snart de havde mulig-
hed, ville de komme og hente hende. Snart ville Kamala 
komme hjem til Bhaktapur.

Kamala var alene 
under jordskælvet

De værste jordskælv i 80 år

De to store jordskælv, der ramte Nepal den 25. april  

og 12. maj 2015 var de værste i over 80 år.  

Over 8.000 mennesker mistede livet, og 200.000 blev  

hjemløse. Mission Øst satte ind med nødhjælp i otte  

landsbykommuner i Sindhupalchowk-distriktet.  

I nødhjælpsarbejdet sørgede Mission Øst for, at sårbare 

grupper som personer med handicap også fik den hjælp,  

de havde brug for. 
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Man ser ikke mange unge piger med handicap i det nordvestlige Nepals 
ufremkommelige bjerge. Livet er hårdt, og hvis man ikke kan deltage i  
familiens kamp for at overleve, bliver man betragtet som værdiløs.  
Derfor er Ramjita noget ganske særligt. 

Et nyt liv til Ramjita 

På lige fod med resten af landsbyen

Den vestlige Karnali-region i Nepal er præget af ufremkom-

melige bjerge og massiv fattigdom. Mission Øst arbejder her 

med blandt andet bæredygtigt landbrug, katastrofehånd-

tering og rettigheder for kvinder og sårbare mindretal. Der 

bliver sørget for, at personer med handicap bliver inddraget 

i alle projekter, så de får hjælp på lige fod med resten af 

landsbyernes beboere. 

Ramjita er svagtsynet, hørehæmmet og har svært ved 
at bevæge sig. Hendes familie opfattede hende før som 
en byrde og behandlede hende ikke særlig pænt. Hun 
havde ikke sit eget tøj, men måtte låne, og hun kom ikke 
i skole. Den eneste, der tog sig af Ramjita, var hendes 
bedstemor. Så Ramjita tilbragte det meste af sin tid med 
at følge sin bedstemor, når hun vogtede kvæg.    

Ramjita var bange 
Da Ramjita var 14 år gammel, blev hun inviteret til at del-
tage i et af Mission Østs læse- og rettighedskurser for 
fattige kvinder og kvinder med handicap. I begyndelsen 
var hun bange for at deltage i kurset, fordi hun havde le-
vet isoleret i sit hjem og aldrig havde gået i skole. Men 
efter et par måneder blev Ramjita mere tryg og meget 
engageret. „Mit håb er at lære nok til at kunne undervise 
min bror og min søster. Så bIiver min familie glad!“ for-
tæller Ramjita, som også gerne vil finde et job i landsby-
en, hvor hun kan bruge sine læsefærdigheder.

Fællesskab giver styrke
Et af læsegruppens formål er at give kvinderne styr-
ke, så de i fællesskab kan bekæmpe lokalsamfundets 
negative holdninger til mennesker med handicap. For-
di kvinderne nu lærer om deres rettigheder, og fordi de 
ikke længere står alene, tør de sige, hvad de mener. I 
Ramjitas gruppe har de ældre kvinder blandt andet væ-
ret hjemme hos hendes familie for at forklare dem, at 
deres datter skal behandles som et ligeværdigt menne-
ske på trods af sine handicaps.

Bidrager til familien 
I dag har Ramjita som 15-årig lært alfabetet, og hun kan 
skrive sit eget navn. Mission Øst har desuden støttet 
Ramjita og hendes familie i at få en lille handicappensi-
on. Så nu bidrager Ramjita til familiens overlevelse med 
cirka 65 kroner om måneden. Det lyder måske ikke af 
meget, men det har betydet, at Ramjita har ordentligt 

tøj og får mere at spise. Ramjita er også blevet en mere 
udadvendt pige, og også hendes forældre er begyndt 
at lytte til hende. Nu, hvor hun har oplevet, hvordan  
livet kan forandres af kontakt udefra, har Ramjita fået 
nye drømme: „Jeg ville ønske, at jeg kunne opleve  
Simikot (distriktshovedkvarteret red.) og andre byer,“  
siger Ramjita.
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Efter at Ramjita fik mulighed for at deltage  
i læsegruppen, har hun fået mere selvtillid. 
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