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Forsidefoto
Kvinderne i landsbyen Pina i det vestlige
Nepal har lært, at vold i hjemmet ikke er i
orden. De føler også, at de har fået mere
respekt i samfundet, efter at de har lært at
skrive deres navn og tælle til 100.
Foto: Susanne Madsen
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Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter
lokalsamfund med at styrke og organisere sig selv.
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i
nød uanset etnicitet, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller gennem
lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Bangladesh, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjiki
stan. Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, EU og FN.
Vi er certificeret af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af CHS Alliance. Mission Øst følger
Røde Kors' Code of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

I Mission Østs læsegrupper lærer
nepalesiske kvinder ikke kun tal og
bogstaver. De lærer også, at de har
ret til et liv uden vold og forskelsbehandling.
Foto: Susanne Madsen

Lad os få alle kvinder med!
Ved at give kvinder styrke og rettigheder,
skaber vi en bedre fremtid for hele
lokalsamfund.

D

et går godt for verdens
kvinder. Flere piger
kommer i skole og får
mulighed for selv at vælge,
hvordan deres tilværelse skal
forme sig. De er ældre, når de
bliver gift og får færre børn.
Men der er stadig kvinder, der
ikke bliver regnet for noget i
omverdenens øjne – alene fordi
de er kvinder. De knokler livet
igennem fra tidlig morgen til
sen aften og kæmper for at
brødføde deres børn.
DET ER MULIGT AT ÆNDRE
Især i de afsidesliggende egne,
hvor Mission Øst arbejder, mø

der vi kvinder, der lever under
umenneskelige vilkår. Det er os
magtpåliggende at få dem med,
når vi hjælper lokalsamfundene
til at bryde ud af fattigdommen.
Af samme grund er ligestilling
mellem kønnene ét af FN’s 17
mål hen mod 2030.
Men tit stikker overbevisningen
om kvinders mindreværd meget
dybt, og det er derfor vigtigt, at
vi respekterer de lokale forhold.
Den dybe overbevisning betyder dog ikke, at det er umuligt
at ændre på forholdene. Det
kan vi se i Nepal, hvor 18-årige
Bimala ikke længere behøver bo

i stalden, når hun har sin
menstruation, men har fået et
adskilt værelse inde i huset.
Eller i Afghanistan, hvor Qandi
Gul nu kan tjene penge på
hønseavl og stadigvæk være en
respektabel kvinde i sin mand
og omverdenens øjne.
MÆNDENE BAKKER OP
Samtidig viser det sig, at mænd
også får noget ud af det, når
kvinderne bliver løftet. Pludselig er han ikke længere alene
om at forsørge familien, og han
har en dygtig sparringspartner
i det daglige. Mange mænd
begynder derfor at bakke op
om kvinders rettigheder med
stor entusiasme.

fra den ene dag til den anden.
Det er et langt sejt træk, og det
kan tage årtier at få alle med.
Tak for din trofaste støtte!

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær

Men forandringerne sker ikke
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R E S U LTAT E R 2017

Armenien

Afghanistan

√ En model for inkluderende undervisning er med succes blevet testet i
Tavush-provinsen og bliver nu rullet ud i
hovedstaden Jerevan.

√ 29 vandsystemer og 51 offentlige
latriner er blevet repareret eller
etableret fra ny.

√ 900 børn med handicap og særlige
læringsbehov har fået mere inkluderende undervisning gennem oplysning til
lærere, specialister og forældre.
√ 400 børn med handicap og fra sårbare familier har fået mere inkluderende
undervisning gennem tilpasning af 19
klasselokaler.
√ Lokalsamfund i Lori, Shirak, Tavush
and Gegharkunik har fået hjælp af
eksperter fra den armenske diaspora til
at udvikle sig.
√ 7.600 mennesker har fået hjælp til at
undgå smitte med HIV/AIDS.
√ Over 1.600 mennesker, der lever med
HIV/AIDS, har fået pleje og støtte.

Nepal
√ 13.000 mennesker i afsidesliggende
bjergegne har glæde af kvinders forbedrede læse- og skrivefærdigheder, viden
om rettigheder og evne til at skabe sig et
levebrød.
√ 14 kvinder fra Mission Østs projekter i
Karnali er blevet valgt ind i lokalråd.
√ 58.000 mennesker i jordskælvsramte
områder bliver beskyttet af forbedret
lokal kapacitet inden for katastrofehåndtering.
√ 14.000 mennesker ramt af oversvømmelser har fået nødhjælp bl.a. i form af
husly.
√ Inklusionstiltag har sikret, at kvinder,
unge piger, personer med handicap, dalitter og andre marginaliserede grupper
har kunnet deltage i aktiviteter for at
udvikle deres lokalsamfund.
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Det har vi sammen opnået i

2017

√ 2.965 familier har fået deres eget
latrin.
√ 8.344 mennesker har fået træning i
hygiejne.
√ 1.110 kvinder har fået træning i ordentlig ernæring.
√ 5 lokalsamfund har fået adgang til
kunstvanding gennem reparation af 4
kanaler.

ARMENIEN

√ 16 lokalsamfund har lavet planer for
forvaltning af naturressourcer.

√ 130 familier er blevet organiseret
i landbrugsgrupper, så de kan støtte
hinanden i at anvende nye dyrkningsmetoder.
√ Frøbanker er blevet etableret som
støtte til lokale bønder.
√ For at forbedre husholdningers
tilgang til ernæring, er der blevet uddelt
informationsmateriale og afholdt træningsworkshops i selvhjælpsgrupper.

√ Over 7.500 børn og unge ramt af
konflikt får psyko-social støtte til at sikre
deres velbefindende.

√ I 8 distrikter er der – i samarbejde
med lokale partnere – åbnet nye genoptræningscentre og børnehjørner for børn
med handicap.

√ Et nyt projekt for beskyttelse af børn
er startet op sammen med UNICEF.

√ I Gorno-Badakhshan er den fælles
vandforsyning blevet tilpasset, så
personer med handicap har adgang til at
tappe rent vand.

NORDKOREA

√ 3 lokale partnerorganisationer har fået
opbygget deres viden og færdigheder.

Myanmar

√ Flere end 12.000 mennesker har fået
glæde af vandsystemer, forbedret sanitet og træning i sundhed og hygiejne.

√ 3.000 mennesker har fået træning og
oplysning om katastrofehåndtering.

√ 32 nye selvhjælpsgrupper for kvinder
er blevet oprettet.

√ 1.100 fordrevne familier har fået materialer til at bygge læ og klare sig gennem
vinteren.

Irak

√ Kampagner om rettigheder for personer med handicap er nået ud til tusindvis
af mennesker.

√ 1.368 familier har forbedret fødevaresikkerhed gennem træning og
forsyning af materialer.

√ 32 lokalsamfund har lavet planer for
katastrofehåndtering.

Tadsjikistan

IRAK

√ Kampagner om katastrofehåndtering
er nået ud til 6.000 mennesker.
√ Vand- og sanitetsprojekter og tiltag
for personer med handicap er startet op
i nye områder.

TADSJIKISTAN
NEPAL

SYRIEN

AFGHANISTAN
BANGLADESH
MYANMAR

Syrien
√ 200 familier i og omkring Aleppo
har fået mad og brændstof til at klare
vinteren.
√ 162 syrisk-armenske familier flygtet
til Armenien har fået social støtte samt
hjælp til at betale husleje og købe
vintertøj.

Bangladesh
√ 16.500 sårbare rohingya-flygtningefamilier har fået træning i hygiejne, så de
kan forbedre deres helbred.

√ Over 6.300 fordrevne familier har
modtaget hygiejne-udstyr og træning
til at forbedre deres sundhed og værdighed.
√ 6.414 fordrevne familier har fået støtte i form af materialer og kontanter til
at forbedre deres boligforhold gennem
vinteren.
√ 3.865 familier ramt af konflikten har
modtaget fødevarehjælp.
√ 2.645 fordrevne familier i lejre kan
klare sig gennem ekstremt varme
sommertemperaturer efter at have
modtaget luftkølere.
√ Mission Øst har indgået partnerskab
med den lokale organisation EADE i
forbindelse med arbejdet i Mosul.
√ Mission Øst har åbnet kontor i Mosul
for at have bedre adgang til at hjælpe
byens familier.

Nordkorea
√ 960.000 vandrensningstabletter er
blevet uddelt I forbindelse med oversvømmelse.
√ 400 familier har fået forbedret deres
landbrugsaktiviteter ved hjælp af en
planteskole, der producerer træer til
at holde på jorden og dermed undgå
mudderskred.
√ 350 skoleelever har fået glæde af 16
skolelatriner.
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T E M A : K VINDER PÅ VE J FREM
Susanne Madsen fra Mission
Øst måtte vandre i dagevis
ad bittesmå bjergstier for at
besøge landsbyerne.
Foto: Arati Rayamajhi

Af Svend Løbner
Freelance journalist

læsegrupper langsomt om
på, fortæller Susanne. Her
lærer piger og kvinder at
læse, skrive og regne, så
de kan kræve deres ret og
handle på markedet. Og
unge piger indhenter tabte
skolekundskaber, så de kan
komme i skole igen. ”Det
er så fantastisk at se piger
og kvinder rejse sig og få
selvværd. De er så stolte,”
fortæller Susanne.

”Nepals
stærke kvinder
inspirerer mig”
timer. ”De er stærke og samtidig
Susanne Madsen har netop besøgt Nepal,
meget ydmyge. De er målrettehvor Mission Øst lærer kvinder i Karnalis
de og ønsker at gøre en forskel
fjerne bjergegne at læse, skrive og regne, så for deres samfund. Jeg ville
elske at have deres indre styrke
de kan tage del i samfundslivet. Kvinderne
og være helt rolig som dem. De
rejser sig med stolthed, og deres gåpåmod
er helte,” fortæller Susanne.
har givet Susanne perspektiv på hendes
egen tilværelse.
De er målrettede og
ønsker at gøre en
usanne Madsen fra Mission Østs læsegrupper for piger og
forskel for deres samØst er ikke den samme
kvinder giver dem redskaber til
efter en rejse til Karnali i
at deltage i samfundet på lige
fund. Jeg ville elske at
Nepal sidste efterår. Her mødte
fod med alle andre. Selv hvis de
have deres indre styrke
hun stålsatte kvinder, der midt
er allernederst på den sociale
og være helt rolig som
i fattigdom og undertrykkelse
rangstige. Selv hvis de døjer
formår at rejse sig og skabe en
med handicap. Og ja, selv om
dem”.

S

sig en fremtid. Hun oplevede på
første hånd, hvordan Mission
6 | MISSION ØST | N R . 1 2018

de er bundet til hårdt arbejde i
hjemmet alle døgnets vågne

Susanne Madsen om Karnalis kvinder

ADGANG TIL
SAMFUNDSYDELSER
I læsegrupperne lærer de først
at skrive deres navn. ”Det
er meget vigtigt, så de kan
underskrive dokumenter. Og de
kan begynde at læse skilte og
nyheder. Det gør, at de pludselig kan gøre krav på det, som
myndighederne har lovet dem.
Når de kan skrive under, kan de
også registrere sig,” fortæller
Susanne. Ligesom herhjemme
skal man i Nepal blive registreret for at få adgang til skole og
sundhedsydelser.
”Mange har intet identitetsbevis, fordi de eller deres
forældre ikke kan skrive under
på papirerne. Når de kan skrive
under, kan de også tage et lån i

banken, og de kan sætte penge
ind og spare op,” fortæller hun.

Jeg havde mit eget
vand og proteinbarer
til de lange vandringer
til fjerne landsbyer.
Men alle andre delte
deres mad med hinanden. Den værdi har jeg
også taget med hjem.
Jeg vil give mere!”
Susanne Madsen, Mission Øst

UNDGÅR AT BLIVE SNYDT
I pengesager er det vigtigt at
kunne regne. Det lærer de også

i læsegrupperne: ”Vi giver dem
hver en lommeregner, som de
lærer at bruge. Det betyder,
at de selv kan holde øje med
salget, når de sælger overskuddet fra deres køkkenhaver
på markedet. De solgte også
før, men her var det andre,
der skulle regne for dem. Det
betød, at de nemt kunne blive
snydt,” fortæller Susanne.
Fordi de ikke kendte tallene,
kunne de heller ikke betjene
mobiltelefoner. ”Nu kan de
tage telefonen og ringe til
familiemedlemmerne uden
for landsbyen. Verden åbner
sig pludselig for dem. Men det
vigtigste er, at de bliver løftet
op, så de bliver en del af
samfundet. Før blev de ikke 

KVINDER FÅR SELVVÆRD
Kvinder har meget at kæmpe
med i Nepals afsidesliggende
bjergegne. De arbejder i
hjemmet fra tidlig morgen til
sen aften. Og når de har født
et barn eller har menstruation,
forvises de til kostalden,
hvor mange bliver bidt af
slanger eller ligefrem kvalt
af brænderøg på grund af
manglende udluftning. Og
har piger og kvinder desuden
et handicap eller tilhører de
’urørlige’ – dalitterne – der er
helt uden for det hinduistiske
kastesystem, er de fuldstændig
udelukkede fra samfundet.
Men det laver Mission Østs

Kvinderne i Karnali knokler fra morgen til aften, men alligevel formår de at holde humøret højt. Foto: Susanne Madsen
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T E M A : K VINDER PÅ VE J FREM
regnet for noget; nu har de
fået selvtillid. De har lært at
sige til og sige fra, at fremsætte krav og stille spørgsmål. De
begynder at udtrykke sig selv,
fordi de føler, at de har værdi,”
fortæller Susanne.
MENSTRUATION
FORBUDT I SKOLEN
Under sit besøg i Nepal nåede
Susanne at blive gode venner
med to 18-årige piger: Bimala
Kafle og Biurwa Rawal. I dag
skal alle børn i Nepal gå i skole,
og det havde de to unge piger
også gjort – lige indtil de fik
deres første menstruation.
”Så skal de opholde sig uden
for husene, i kostaldene, indtil
deres menstruation er ovre.
Imens har de hårdt arbejde
med at hugge brænde i skoven.
Og så kan de ikke følge med
mere. De dropper simpelthen ud af skolen,” fortæller
Susanne.
De to piger kom med i en af
Mission Østs læsegrupper og
fik undervisning på et niveau,
der tog højde for, at de allerede havde lært noget i skolen.
Den ene af pigerne, Biurwa
Rawal, fik ødelagt sin hånd, da
hun som lille blev tabt ned i ildstedet. ”Jeg må bare beundre
hende. Hun havde ingenting
og blev ikke regnet for noget,
hverken som kvinde eller på
grund af sit handicap, men hun
havde samlet sig selv op. Da
hun kom med i Mission Østs
læsegruppe for unge kvinder,
opdagede lederne hurtigt,
at hun havde særlige evner.
Så i dag er hun leder af en af
læsegrupperne. Hun vil læse
videre om landbrug, så hun kan
dygtiggøre sig i at dyrke jorden
effektivt,” fortæller Susanne.
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”VI MÅ TIL AT PRIORITERE
ANDERLEDES!”
Besøget i Nepal har givet Susanne perspektiv på sin egen
tilværelse:
”Jeg skammer mig rigtig meget
over nogle af de ting, jeg opfatter som problemer herhjemme. Når jeg tænker på, hvor
ofte jeg er indelukket, når jeg
har travlt. I Nepal tænker de
tid på en anden måde, end vi
gør herhjemme. Her går vi op i
kroner og øre og weekender og
eftermiddage og aftener og så
videre, og det gør de altså bare
ikke. Så jeg har droppet min
egen tidsfornemmelse. Jeg har
ladet mig inspireret af deres, så
jeg kan være mere til stede.”

T E M A : K VINDER PÅ VE J FREM

Mød Susanne på årsmødet!
På Mission Østs årsmøde den 22. april kan du høre
Susanne Madsen fortælle flere historier og vise billeder fra
de fjerne bjerglandsbyer, hvor kvinder rejser sig fra fattigdom og undertrykkelse. Årsmødet finder sted:
Søndag den 22. april kl. 13.00-16.00 i Hjordkær
Missionshus, Klintvej 2A, Hjordkær, Rødekro
Inden mødet serveres der gratis frokost kl. 12.00. Alle er
velkomne til også at deltage i gudstjenesten kl. 10.30 i
Hjordkær Kirke, Kirkegade 83, 6230 Rødekro.
Tilmelding til dagen er ikke nødvendig.

Det slog også Susanne, at nepaleserne deler alt med hinanden: ”Jeg havde mit eget vand
og proteinbarer til de lange
vandringer til fjerne landsbyer.
Men alle andre delte deres mad
med hinanden. Den værdi har
jeg også taget med hjem. Jeg
vil give mere! Så mens jeg var
afsted, ringede jeg hjem til min
mand og sagde: ’Vi skal altså
til at give noget mere! Vi må
prioritere anderledes!’”

Bimala
blev
forvist til
kostalden

Af Susanne Madsen
Fundraiser

Alle i Bimala Kafles landsby var overbevist
om, at hun og de andre kvinder var farlige,
når de havde deres menstruation. Men i
Mission Østs ungdomsgruppe har de fundet
ud af, at der ikke er noget at være bange
for.

Susanne Madsen er fundraiser i
Mission Øst. Hun har også arbejdet som fotograf. Susanne
rejste rundt i Nepal fra den 23.
oktober til den 11. november
2017 for at rapportere om effekten af nødhjælp efter oversvømmelser i Sunsari-regionen og
arbejdet med læsegrupper og
kvinders rettigheder i Karnaliregionen.
Susannes rejse blev finansieret
af Civilsamfund i Udvikling
(CISU), der uddeler midler fra
det danske udenrigsministerium.

Biurwa Rawal brændte sin hånd som barn, og dette handicap har udelukket
hende fra samfundet, indtil hun i Mission Østs læsegruppe fik selvtillid til at
kæmpe for sin ret som menneske. Foto: Susanne Madsen

Hver måned måtte Bimala bo i kostalden under sin menstruation.
Nu har hun og de andre i landsbyen lært, at det ikke er nødvendigt.
Foto: Susanne Madsen
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È

n uge om måneden måtte
18-årige Bimala Kafle
forlade sit hjem i den lille
landsby i det vestlige Nepal,
hvor hun bor, og overnatte i
kostalden. Hun måtte ikke spise
grøntsager, for det ville gøre
alle andre grøntsager dårlige.

Vi troede, at vores
guder ville blive vrede,
hvis en kvinde blev i
huset under sin
menstruation.”
Bimala Kafle, deltager i Mission Østs
ungdomsgruppe

Hun måtte ikke røre ved landsbyens fælles vandhane, fordi

det ville forurene vandet. Ville
hun have vand at drikke eller
vaske sig, måtte hun gå ned til
floden. Ingen måtte så meget
som trykke hendes hånd, og de
timer, hun ikke huggede brænde, tilbragte hun under tynde
tæpper i en kold og ildelugtende kostald. Alt dette skyldtes,
at hun havde sin menstruation.
FORGIFTER KOENS MÆLK
Chhaupadi er en gammel
praksis i det vestlige Nepal,
hvor man tror, at kvinder efter
børnefødsel og under menstruation er farlige og forurener deres omgivelser. Hvis en
menstruerende kvinde rører
ved sin mand, bliver han syg,
og hvis hun drikker eller spiser
mælk fra koen, vil koens mælk
fremover være forgiftet.

Kvinderne bliver derfor forvist
til kostalden, hvor det i de
fem til 11 dage, menstruationen varer, er deres job at
hugge brænde og beskære
græs. Kosten består af brød
og ris. Det er sket, at kvinder
er omkommet af slangebid
eller røgforgiftning, når de har
tændt et bål i stalden for at
holde sig varme. ”Vi troede, at
vores guder ville blive vrede,
hvis en kvinde blev i huset under sin menstruation,” fortæller
Bimala.
Ikke kun i hjemmet var der
adgangsforbud for menstruerende kvinder. Også skolen
måtte pigerne holde sig væk
fra, og det betød, at Bimala
ligesom mange andre var nødt
til at droppe ud, da hun nåede

Når kvinderne har menstruation, er det deres job at hugge brænde og beskære græs, som er hårdt fysisk arbejde.
Foto: Susanne Madsen
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puberteten i 5. klasse. Med sit
høje fravær kunne hun ikke
følge med i undervisningen.
KAMPAGNER I HELE
LANDSBYEN
En dag kom Bimala med i en
ungdomsgruppe oprettet af
Mission Øst. Her lærte hun, at
chhaupadi ikke bliver praktiseret andre steder, og at det
faktisk har været forbudt i
Nepal siden 2007. ”Vi gik alle
sammen hjem og fortalte vores
forældre, at der ikke var noget
i det. Nogle begyndte at vaske
sig ved vandhanen, selv om de
havde menstruation, og vi kunne jo se, at der ikke skete noget
ved det, så vi andre begyndte
at gøre det samme,” fortæller
hun. Pigerne lavede kampagner mod chhaupadi i hele

landsbyen, og folk er nu blevet
mere afslappede: I stedet for
at blive forvist til stalden, bor
mange kvinder nu i et separat
værelse inde i huset under
deres menstruation.

Nogle begyndte at
vaske sig ved vandhanen, selv om de havde
menstruation, og vi
kunne jo se, at der ikke
skete noget ved det.”
Bimala Kafle, deltager i Mission Østs
ungdomsgruppe

I grupperne lærte de også at
lave deres egne bind, som
de ellers ikke kendte til. ”Vi
plejede at sidde helt stille det

samme sted, for at blodet ikke
skulle trænge gennem vores
tøj,” husker Bimala. Med de nye
bind kan kvinderne bevæge
sig frit rundt og behøver ikke
være bange for, at andre finder
blodpletter på deres tøj.
Bimala er kommet tilbage i
skole og går i 10. klasse, hvor
hun drømmer om at blive leder
i sin landsby. Og får hun selv
en datter, kommer hun ikke til
at bo i stalden, men får sit eget
værelse.

Klar til voksenlivet
I Mission Østs ungdomsgrupper lærer unge kvinder om
sundhed og hygiejne, at tale deres sag og at håndtere
svære følelser.
De lærer at undgå kastediskrimination, flerkoneri, børneægteskaber og vold i hjemmet. På den måde bliver
de rustet til voksenlivet og skaber social forandring.
Mission Øst har også oprettet læsegrupper, hvor voksne
kvinder, der aldrig har lært at læse og skrive, lærer tal
og bogstaver og får undervisning i deres rettigheder.

”Det bedste ved at være med i
gruppen er, at jeg ikke længere
behøver at praktisere chhaupadi, og at jeg har lært at tale
min sag,” slutter hun.

Gennem kampagner har de unge piger i Bimalas landsby fået en bedre tilværelse.
Foto: Susanne Madsen.
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T E M A : K VINDER PÅ VE J FREM
Af Susanne Madsen
Fundraiser

”Når kvinder kan læse,
har de mange flere
muligheder”
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Tula Bista står op hver dag klokken
fire for at nå alle sine pligter hjemme
og i marken. Alligevel finder hun tid
til at lære at læse.
Foto: Susanne Madsen.

Livet som enlig mor
i Nepals bjergegne
er benhårdt. Det kan
Tula Bista bevidne, men ikke desto
mindre finder hun
stadig energien til
at deltage i Mission
Østs læsegruppe for
kvinder, hvor hun får
øjnene op for nye
muligheder uden for
landsbyen.

brugt to timer seks dage om
ugen i Mission Østs læsegruppe
for kvinder, hvor hun lærer tal
og bogstaver og om sine rettigheder og andre nyttige ting.
Selv om det er hårdt oven i alle
de andre pligter, har det givet
hende nye muligheder:
”Nu kan jeg selv tage på markedet og sælge mine geder. Før
var jeg afhængig af, at én af
mine naboer tog med. Jeg kan
bruge en mobiltelefon og en
regnemaskine og selv stå for
mit salg. Når kvinder kan læse,
har de mange flere muligheder
på markedet,” fortæller hun
begejstret.

ver dag vågner Tula Bista
ved firetiden om morgenen og laver mad til sine
fire børn. Så tager hun hen til
marken, hvor hun arbejder, og
her knokler hun indtil sidst på
eftermiddagen, hvor hun går
ud i skoven for at finde foder
til sine geder og brænde til
huset. Så tager hun hjem, laver
aftensmad, vasker op og går i
seng. I de sidste fem år har den
33-årige enlige mor desuden

Nu kan jeg selv tage
på markedet og sælge
mine geder.”

H

Tula Bista, læsegruppedeltager

”JEG FØLTE DET
SOM ET FÆNGSEL”
I begyndelsen krævede det
stort mod at tage hen i læsegruppen. De andre i landsbyen
drillede og kom med bemærk-

ninger: ”Hvad tror du, at du
kan? Tror du, at du kan blive
læge eller pilot?” blev der sagt,
når de tog hen til møderne.
Mændene anklagede Tula for at
opføre sig som en mand.
I dag ser det anderledes ud.
Mændene har fået øjnene op
for, hvor meget kvinderne får
ud af undervisningen og er
begyndt at bakke dem op. I
landsbyen er de holdt op med
at gifte børn bort i en tidlig
alder. Kvinderne er begyndt at
tale frit og sige deres mening.
Nogle mænd er ligefrem
begyndt at hente brænde og
lave mad. For i Tulas landsby er
det som i resten af det vestlige
Nepal kvinderne, der løfter den
tungeste arbejdsbyrde. Det
vurderes, at de arbejder op til
fire timer mere end mændene
– hver dag. ”Jeg følte det som
om, jeg var i et fængsel med
alle de pligter, jeg konstant
skulle ordne. Det var som om,
der var et slør for mine øjne.”

også lært at kræve deres ret
hos de lokale myndigheder. Der
bliver nemlig uddelt kyllinger
til de kvinder, der ønsker det,
men mange er ikke klar over
det. Nu kan Tula og de andrekvinder læse skilte, og de ved,
hvor de skal henvende sig for
at få hjælp. Kvinderne er heller
ikke længere bange for at rejse
til den nærmeste by Gamghadi,
og Tula har fået forbindelse til
sine slægtninge dér, som hun
taler med i mobiltelefonen.
I det hele taget oser Tula af
selvtillid – hun er med i kampagner mod børneægteskaber
og fortæller om, hvad hun har
lært. Projektet er slut, men
kvinderne fortsætter med at
mødes en gang om måneden.
De har startet en spare-låne
gruppe, og Tula drømmer om
at åbne et hotel eller en butik.
”Nu har jeg jo mulighed for at
tage et lån,” siger hun.

ADGANG TIL KYLLINGER
I læsegruppen har kvinderne

”Pengene bliver brugt på det rigtige”
Læsegrupperne i Nepal bliver blandt andet finansieret af Nettolager:
”Der er ikke særlig meget fokus på Nepal i medierne, så det er svært for organisationerne
at få støtte til at hjælpe folk der. Med vores støtte er vi med til at få arbejdet til at komme
op at køre. Og ved at donere gennem Mission Øst ved vi, at pengene bliver brugt helt
rigtigt til de mennesker, som vi ønsker, at hjælpen skal gå til.”
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T E M A : K V I N D E R PÅ V E J F R E M
Af Line Højland
Kommunikationsmedarbejder

Hønseavl giver Qandi
Gul håb for fremtiden
Qandi Gul var fortvivlet. Hun og hendes familie sad fast i en ond spiral af fattigdom,
og det gik ud over familiens sundhed og børnenes skolegang.

P

å grund af vores kultur
kan mine døtre ikke arbejde, og mine sønner er for
små.” Sådan fortæller 46-årige
Qandi Gul fra det nordlige
Afghanistan, hvor Mission Øst
siden 2001 har arbejdet for at
forbedre vilkårene for befolkningen.
Familien levede af mandens
sparsomme indtægter som
daglejer. ”Vi havde store
problemer med at brødføde
familien, især om vinteren,”
fortæller Qandi Gul, der er mor
til ti.”Vi havde ikke penge til at
købe blyanter og kladdehæfter, så mine børn kunne ikke
komme i skole. Og blev én i
familien syg, måtte vi gå til en
traditionel helbreder, fordi vi
ikke havde råd til at betale en
læge.”
Qandi Guls familie var på grund
af deres fattigdom derfor én af
de første familier, Mission Øst
valgte ud til et nyt projekt, der
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skulle hjælpe kvinder med at
skaffe sig en indtægt.
MÅ BLIVE I HJEMMET
I Afghanistans landdistrikter
forventes kvinder at holde sig
inden for hjemmets fire vægge,
og bevæger de sig ud, skal de
være dækket fra top til tå. Ellers
bliver de udsat for chikane, og
familiens mænd bliver betragtet
som mindre værd i omverdenens øjne.
Kvinder har derfor ikke
mulighed for at arbejde uden
for hjemmet, og det gør, at

mange familier har svært ved at
klare sig. Mange børn bliver underernærede på grund af den
ensformige kost, der i de lange
vintre ofte består udelukkende
af brød og suppe.
Mission Øst har fundet nogle
måder, hvorpå kvinderne kan
tjene penge hjemmefra og
samtidig give deres børn den
næringsrige kost, de har brug
for. Tit skal der blot lidt træning
til og noget materiale til at
komme i gang.
Qandi Gul har lært at dyrke

sin køkkenhave og etablere
et drivhus: ”Førhen købte vi
grøntsager på markedet, selv
om vi havde jord, men nu
dyrker vi dem selv – også om
vinteren,” fortæller hun. Nu kan
hendes ti børn spise sig mætte
i grøntsager som tomater, kål,
auberginer og græskar.
ÆG GIVER GOD FORTJENESTE
Qandi Gul fik desuden 15 høns
af Mission Øst, som hun ved at
følge de grundige instruktioner
nu har øget til 30. Hver dag får
jeg 10-15 æg ud af det, som jeg
sælger til en god fortjeneste.

Køkkenhaver og drivhuse giver bedre ernæring
I alt 160 kvinder har fået træning i at dyrke køkkenhaver, bygge drivhuse og konservere frugt
og grønt. De har også fået frø og andre materialer til at komme i gang med at dyrke tomater,
kål, chili, koriander, aubergine, okra, græskar og agurk.
I en undersøgelse foretaget blandt kvinderne siger 93 procent, at de har mere frugt og grønt
til rådighed. Cirka 60 procent af det dyrkede bliver spist af familien selv, 14 procent bliver
delt med naboer og slægtninge, og 26 procent bliver konserveret til eget forbrug eller salg.

Tre af Qandi Guls sønner viser de æg, som familien får ud af at avle høns.

Nu kan jeg købe blyanter, kladdehæfter og tøj til mine børn,
så de kan komme i skole. Og
min mand er ikke længere nødt
til at arbejde hårdt, men kan
være kan være med til at avle
og fodre høns.”

Jeg kan nu sørge for min familie, og i det
kommende år vil vi øge antallet af høns.
Qandi Gul, hønseavler i Afghanistan

Qandi Gul er taknemmelig for at
have været med i projektet:
“I begyndelsen troede jeg ikke,
at det var sandt, men jeg havde
set mennesker i andre landsbyer få hjælp, og det gjorde mig
optimistisk. Jeg kan nu sørge
for min familie, og i det kommende år vil vi øge antallet af
høns fra 30 til 100, og til næste
år endnu flere,” slutter hun.

Hønseavl skaber levegrundlag
I alt 80 familier har fået oplæring og udstyr til at avle høns. Hver familie får 7-10 æg ud af
det dagligt, som de enten spiser selv, sælger på markedet eller bytter til sukker, ris eller mel.
Aktiviteterne er en del af et større projekt finansieret af den tyske regerings
udviklingsafdeling (BMZ), en række danske fonde og private støtter.
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T E M A : K V I N D E R PÅ V E J F R E M
Af Jenny Stoecker
Medical Teams International

Yasmin redder liv i sin egen lejr
Yasmins far flygtede fra Myanmar for mange
år siden. Nu er datteren sundhedsarbejder
og forebygger livstruende sygdomme
blandt andre rohingyaer i en flygtningelejr
i Bangladesh.

Y

asmin er en kvik, engageret ung kvinde, der
brænder for at hjælpe
andre mennesker. Som sundhedsarbejder i flygtningelejren
Nayapara i Bangladesh er hun
en del af et større team, der
besøger over 1.000 rohingyafamilier om ugen.
Sundhedsteamet, der drives af
Mission Østs partnerorganisation Medical Teams International, oplyser beboerne om
hygiejne og hjælper med at
forebygge udbrud af livsfarlige
epidemier i den tæt befolkede
lejr. På den måde er Yasmin
med til at redde menneskeliv i
sit eget lokalsamfund.
FADEREN FLYGTEDE
I 1990’ERNE
Yasmin har boet i Nayapara
hele sit liv. Hendes far var en

Da Yasmins far døde, mistede
hun og familien alt håb, men
som sundhedsarbejder har
hun fået en ny chance.
Foto: Jenny Stoecker, MTI
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del af en tidligere bølge af rohingyaer, der forlod Myanmar
i begyndelsen af 1990’erne
for at undslippe konflikt og
forfølgelse. Dengang krydsede omkring en kvart million
mennesker grænsen mellem
Myanmar og Bangladesh.
Siden august 2017 har den
hidtil største flygtningestrøm
– tæt på 700.000 rohingyaer
– søgt tilflugt i Bangladesh,
hvor størstedelen af dem har
slået sig ned i overfyldte lejre.
Titusinder af rohingyaer bor i
Nayapara-lejren.
Da Yasmins far kom til Nayapara, lykkedes det ham at finde
landbrugsarbejde uden for
lejren. Han giftede sig med en
lokal kvinde, og de opbyggede
en tilværelse i lejren. For bedre
at kunne sørge for Yasmin og
hendes fire søskende og bl.a.
betale for deres skolegang,
rejste han til Malaysia for at
arbejde.
“Han ønskede, at jeg skulle gå i
skole og håbede, at jeg kunne

blive læge,” fortæller Yasmin.
RAMT AF TRAGEDIE
Men for tre år siden, da Yasmin
gik i 9. klasse, blev hun og hele
hendes familie ramt af en tragedie. Faderen døde pludseligt
i Malaysia. Det betød blandt
andet, at Yasmin og hendes
fire søskende ikke længere kunne betale for deres skolegang.

Hjælp mod farlige epedimier
Siden august 2017 er næsten 700.000 rohingyaer flygtet fra forfølgelser i Myanmar
til Bangladesh. Langt de fleste bor i overfyldte lejre, hvor risikoen for livstruende
epidemier er enorm, især nu, hvor regntiden begynder. Mission Øst forebygger livsfarlige
sygdomme gennem Medical Teams International, der opretter sundhedsklinikker, laver
vaccinationsprogrammer og lærer flygtninge som Yasmin at oplyse om hygiejne blandt
lejrens beboere og uddele sæbe og midler mod diarré.

”Han døde, og mit håb døde
med ham,” siger hun.
Da Medical Teams International
oprettede et sundhedsprogram
for flygtningene i Nayaparalejren, var Yasmin ikke i tvivl
om, at hun ville være en del
af det.
”Jeg ønsker at hjælpe andre
med den uddannelse, jeg nu
engang har – at være sundhedsarbejder giver mig mulighed for at gøre netop det,”
siger den unge kvinde.
Som de andre lokale sundhedsarbejdere, Mission Østs
samarbejdspartner har oplært,
får hun en beskeden løn for
sit arbejde. Hun sparer op og
satser på snart at vende tilbage til skolebænken. En dag vil
Yasmin gerne være lærer – og
opgaven som sundhedsarbejder betyder, at hun allerede nu
får øvet sig på lærergerningen.

Især børnene bliver hårdt ramt, hvis en epidemi bryder ud i Nayapara-lejren i Bangladesh. Foto: Jenny Stoecker, MTI
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STØTTER I FOKUS

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB
Gå ikke glip af årsmødet
Husk, at Mission Øst holder årsmøde for medlemmer
og andre interesserede her i april:
Søndag den 22. april kl. 13.00-16.00 i Hjordkær
Missionshus, Klintvej 2A, Hjordkær, Rødekro
Inden mødet serveres der gratis frokost kl. 12.00. Alle
er velkomne til også at deltage i gudstjenesten kl.
10.30 i Hjordkær Kirke, Kirkegade 83, 6230 Rødekro.
Tilmelding til dagen er ikke nødvendig.

Book et foredrag
med Susanne Madsen
Vil du gerne høre mere om Susanne Madsens
møde med Nepals kvinder, som vi beskrev i dette
magasin?
Så kan du booke Susanne Madsen til at holde et
foredrag i din kirke, klub eller forening.

Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet
– og bruge din gave mest effektivt.

✁
BS -tilm e ldi ng sb la n ke t

Skriv til susanne.madsen@missioneast.org
eller ring til Mission Øst på 39 61 20 48.

Beløb
Navn

150 kr.

350 kr.

Adresse

1.250 kr.

2.500 kr.

Postnr./By

Andet beløb kr.

E-mail

Overførsel hver

Pengeinstitut
Bankkonto reg.nr.

kontonr.

CPR nr.
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Ønsker ikke takkebrev
Dato

Det lykkedes hende samtidig at indsamle 12.000
kroner til Mission Østs arbejde i Nepal.

I Mission Øst bruges 92,1 øre
af hver krone direkte til at
hjælpe fattige

Lizz Harrison

måned

kvartal

halve år

år

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Jeg vil gerne være medlem
(koster 50 kr. årligt.
Medlemskontingentet er
ikke fradragsberettiget).

Støt et bestemt land

Lizz Harrison har gennem halvandet år vandret kilometervis i Nepals uvejsomme bjerge for at undervise
lokalbefolkningen i katastrofeberedskab. Nu skal hun
videre mod nye udfordringer. Men først besluttede
hun sig for at vandre til Mount Everests basecamp,
der ligger i 5.380 meters højde.

Der var virkelig nogle svære etaper, og
højden gør bare alting meget hårdere.
Men da jeg tænkte på alle de mennesker, der donerer til Mission Østs
arbejde, fik jeg mod til at fortsætte.”

kr.

Fra dato

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst

Lizz Harrison på Mount Everest

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Underskrift

Sådan støtter du Mission Øst
De sidste 7,9 øre går til administration
og til at sikre, at hjælpen er af høj kvalitet,
at den når frem, og at der er gennem
sigtighed.

BRUG MOBILEPAY

Donér via MobilePay til 20 13 12 12.
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag
for din donation. Mærk din betaling:
Magasin 1-18

BRUG NETBANK
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: Magasin 1-18
SEND EN SMS
Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr.,
Sms ME100 til 1245 og støt med 100
kr., eller sms ME150 til 1245 og støt med
150 kr.
BRUG HJEMMESIDEN
ELLER GIROKORT
Du kan give en gave til Mission Øst på
www.miseast.org eller via girokortet på
bagsiden af dette magasin.

BRUG BETALINGSSERVICE
Tænk langsigtet og brug betalings
service. 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. Det er en billig
og enkel løsning – både for dig og for
Mission Øst.
FÅ FRADRAG FOR DIN DONTATION
Giver du en almindelig pengegave til
Mission Øst, kan du trække op til 15.900
kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at
give et større beløb, kan du opnå fradrag
ved at tegne et gavebrev. Kontakt
Mission Øst, hvis du vil vide mere.

VIRKSOMHEDER
Kender du en virksomhed, som kunne
være interesseret i et samarbejde?
Så kan de kontakte Mission Øst på
39 61 20 48 og høre mere om,
hvordan det kan gøres.
ARV OG TESTAMENTE
For mange er det rart at vide, at deres
virke rækker længere end deres egen
levetid. Derfor vælger de at testamen
tere en pengegave til et godt formål. En
sådan gave har fremtiden i sig, fordi den
giver os mulighed for at hjælpe men
nesker i nød – også fremover. Hvis du
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.
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Afrives inden betaling

Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

7

GIRO
INDBETALING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

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.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

773 1566

Navn:

773 1566

Adresse:
Postnr./by:

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup
Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 1-18

Hvor behovet er størst
Land:
Kroner

Øre
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,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+7731566<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu
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