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Navne på personer under 18 år er blevet
ændret for at beskytte børnenes identitet.
Forsidefoto
Mange af de steder, hvor Mission Øst
arbejder, må folk klare sig med det, de kan
dyrke på jorden. Sammen hjælper vi dem
til at udnytte ressourcerne bedre.
Foto: Susanne Madsen
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LEDER

I hundredvis af år har man brændt skovene af i Myanmar for at kunne dyrke jorden. Men nu begynder det at blive et problem at dyrke mad nok på denne måde.
Foto: Mai Ki

Hvornår er du sidst gået sulten i seng?
Der skal vedvarende løsninger til at
bekæmpe sult i verdens sidste lommer af
fattigdom.

H

eldigvis er en smertende tom mave sjældent
noget, der opleves på
vores breddegrader. Gennem
de sidste hundrede år er levestandarden blevet stadigt
bedre verden over.

er vanskelig. Sulten kan også
berøre mennesker ramt af
langvarig konflikt i Irak, og den
er en stadig kilde til bekymring
for særligt udsatte grupper
som personer med handicap i
Armenien og Tadsjikistan.

VEDVARENDE LØSNINGER
Desværre findes der endnu
steder, hvor man ikke er kommet den kroniske sult til livs.
Det gælder afsides landsbyer
i Nepal og Myanmar, hvor
både dyrkning og transport

NYE LANDBRUGSMETODER
I de landdistrikter, hvor Mission
Øst arbejder, skaber vi bedre
forhold for dyrkning af afgrøder – både til eget forbrug og
til salg. I Chin State i Myanmar
er det svært for Mara-folket

at overleve ved hjælp af deres
vante landbrugsmetoder – her
giver Mission Øst en hjælpende hånd. Og i Irak hjælper vi
befolkningen med at genopbygge drivhuse og butikker,
så der atter kan komme gang i
landbrug og handel.
ADGANG TIL
ARBEJDSMARKEDET
For personer med handicap i
Armenien og Tadsjikistan handler det om at skabe adgang til
skolegang og arbejdsmarked.
Det gør vi ved at bryde tabuet
om handicap og gøre skolerne
egnede til at rumme alle, sådan
at også personer med handicap kan forsørge sig selv.

Ved at hjælpe disse ekstremt
udsatte mennesker er du med
til at bane vejen for en verden
uden fattigdom og sult.
Tak for din støtte!
Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
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T E M A : SÅ E T FR Ø...
Af Alex Ramos-Peña, programleder og
Line Højland, kommunikationsmedarbejder

”Jeg føler m
Thadak Hlaing drømmer om at bestå sin
eksamen og lave velgørende arbejde til
gavn for sit folk – på COME-skolen får hun
hjælp til de svære studier.

T

hadak Hlaing kommer fra
en lille landsby i det vestlige Myanmar. Den 18årige kvinde tilhører Marafolket, der lever en isoleret tilværelse i de skovklædte bjerge.
Som de fleste familier i området kæmper Thadaks forældre
en daglig kamp for at brødføde
deres otte børn gennem et lille
landbrug, som ikke kan forsyne
familien med mad året rundt.
Trods de barske vilkår – eller
måske på grund af dem – er
det yderst vigtigt for Thadaks
forældre, at deres børn får en
uddannelse. Derfor er hun gået
op til den statslige eksamen tre
gange – uden at bestå. Den er
nemlig på engelsk og burmesisk og ikke på Mara-folkets
eget sprog.

LADT I STIKKEN
Mara-folket er et kristent mindretal, der lever en isoleret og
ekstremt fattig tilværelse i det
vestlige Myanmars Chin State.
Her er kronisk mangel på mad,
og landets ledere har vendt
Mara-folket ryggen, fordi de
ikke er buddhister. De er derfor
ladt i stikken og må klare sig
med det, de kan dyrke i den
korte landbrugssæson, hvilket
ofte ikke er nok til at brødføde
familierne.
Ikke alene må børnene sulte:
Mange bliver taget ud af landsbyskolen for at hjælpe familien
i den daglige kamp for at
overleve. Uden skolegang står
børnene lige så dårligt rustet
til at klare fremtidens udfordringer som deres forældre, og
uden hjælp vil også deres børn
komme til at sulte i fremtiden.

Thadak Hlaing kommer fra meget fattige kår i Mara-land. Det holder hende
dog ikke tilbage fra at ville bestå den eftertragtede statslige eksamen. Foto:
Alex Ramos-Peña
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mig mere selvsikker”
HJÆLP TIL STUDIERNE
For at bryde den onde cirkel
har Mission Øst i en årrække
støttet Center Of Maraland
Education (COME), så børn og
unge som Thadak kan få den
nødvendige uddannelse til at
bryde ud af fattigdommen.
Siden 2017 har COME-skolen i
Mara-landsbyen Lailenpi tilbudt
hjælp til at bestå den statslige

eksamen, og det tilbud har
Thadak taget imod.
”Undervisningen er nemmere
at forstå her, fordi den er på
vores sprog, og vi er tættere
på og lærer Mara-lederne i
Lailenpi at kende.

sker som mig selv,” siger hun.
Hvis Thadak består eksamen,
vil hun gerne udføre velgørende arbejde: ”Jeg synes, at
det er vigtigt, og jeg kan lære
meget af at iagttage folk, der
arbejder med det,” siger hun.

Undervisningen er
nemmere at forstå her,
fordi den er på vores
sprog.”
Thadak Hlaing, elev på
COME-skolen

Jeg føler mig mere selvsikker
ved at være omgivet af menne-

På COME-skolen kan selv de fattigste af Mara-folkets unge få en uddannelse, da skolepengene er langt mindre end på de andre få skoler i området.
Foto: Alex Ramos-Peña
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T E M A : SÅ E T FR Ø...
Af Line Højland
Kommunikationsmedarbejder

Nye landbrugsmetoder kommer

sulten til livs
Med simple midler kan Mara-folket dyrke flere afgrøder og undgå sult og gæld. Foto: Mai Ki

Med et nyt projekt
underviser Mission
Øst det fattige
Mara-folk i at dyrke
afgrøder året rundt.
Det skal give bedre
ernæring til børn og
voksne.

State, et af de mindst udviklede områder af landet.

P

SULT HVERT FORÅR
Som mange andre i Maraland
dyrker Pawtlei jorden som
svedjebrug. Det er en oldgammel landbrugsmetode,
hvor man rydder jorden ved

awtlei og hendes gamle
mor kæmper for at holde
sulten fra døren. De
tilhører det isolerede kristne
Mara-folk i Myanmars Chin
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”Indtil nu har mit svedjebrug
kun kunnet give os mad tre
måneder om året. De sidste
ni måneder må vi bede mine
brødre og andre slægtninge
om en eller anden form for
hjælp,” fortæller den 56-årige
kvinde fra landsbyen Aru.

at skære store træer og buske
væk og brænde resten af
planterne bort. Asken giver
jorden næring, så man kan
dyrke sine afgrøder, men efter
et par år er jorden udpint, og
man må brænde et nyt stykke
skovareal af.
Før i tiden var befolkningen
mindre, og det var muligt at
skifte til en ny jordlod hvert år,
så jorden kunne nå at genvinde næringsstofferne, før man
dyrkede på den igen. Men i
dag er befolkningen vokset, så
familierne er nødt til at bruge
det samme stykke jord igen og

igen, og det udpiner jorden.
Den frodige skov bliver langsomt erstattet af golde arealer,
og den landbrugsmetode, som
en gang virkede så godt, kan
nu ikke forsyne den voksende
befolkning med mad.

Indtil nu har mit
svedjebrug kun kunnet
give os mad tre
måneder om året.”
Pawtlei, projektdeltager

Familier som Pawtleis må
vandre langt hver dag for at
dyrke jorden og desuden hutle
sig igennem forårsmånederne,
hvor de må vælge mellem sult
og bundløs gæld.
DYRKNING OG HUSDYRHOLD
GÅR HÅND I HÅND
Men ved at kombinere landbrug og husdyrhold – fx høns
eller svin – kan man undgå
den situation. Gødningen fra
dyrene, fiskeaffald og plantemateriale kan tilføre jorden ny
næring og dermed gøre den
anvendelig år efter år. Det er
netop, hvad Mission Øst gør
med et nyt projekt. I samarbejde med lokale partnerorganisationer har vi organiseret 13 landbrugsgrupper og oprettet seks
demonstrationsfarme.
Hlotha er fra den samme
landsby som Pawtlei. Han har
lidt mere held med sit svedjebrug: ”Det kan brødføde min
familie ni måneder om året,
men de sidste tre stifter vi
gæld,” fortæller den 57-årige
familiefar, der glæder sig til

at komme i gang med de nye
dyrkningsmetoder. ”Vi plejer at
sige ’hvis du vil dyrke jorden,
så må du stoppe med at holde
dyr’, men det er gået op for os,
at dyrkning af jorden og husdyrhold må gå hånd i hånd,”
siger han.

Vi plejer at sige ’hvis
du vil dyrke jorden, så
må du stoppe med
at holde dyr’, men
det er gået op for os,
at dyrkning af jorden
og husdyrhold må gå
hånd i hånd.”
Hlotha, projektdeltager
LYDEN AF NYT HÅB
Mission Øst giver også
befolkningen grøntsagsfrø
og opfordrer den til at dyrke
mere varieret, hvilket vil styrke
både ernæringen og holde
jorden sund. Basisfødevaren i
Maraland er som mange andre
steder i Asien ris. Men uden

grøntsager og frugt risikerer
befolkningen at få vitaminmangel, og det er derfor vigtigt
med varieret kost. Hønsehold
og svin giver desuden æg og
kød.
Den danske stat støtter projektet gennem Civilsamfund i
Udvikling, det samme gør
Sommercamp Mariager og
Mission Østs private støtter.

arbejdet ud i livet. På den
måde sikrer vi, at den nye
viden bliver forankret i lokalsamfundet.
”Det nye projekt er lyden af nyt
håb, der ringer i Mara-folkets
ører,” siger Khai Aye, der er
programleder i Health and
Hope Myanmar.

Det er Mission Østs lokale
samarbejdspartnere Together
for Sustainable Development
og Health and Hope Myanmar,
der har ansvaret for at føre

Noget at spise hver dag
Mission Øst trækker på metoden SEED (Something to
Eat Everyday: Noget at spise hver dag), som er udviklet i
Thailand.
Det er en trin-for-trin guide i at dyrke jorden på den mest
hensigtsmæssige måde, lige fra at sørge for at registrere
og indhegne sin jord ordentligt, til at dyrke planter, der
trives godt sammen og så, udplante, kompostere, gøde,
vande og luge på de rigtige tidspunkter.

Hlotha (tv.) og Pawtlei har begge svært ved at klare sig med deres nuværende landbrugsmetode. Her er de i gang med at rydde et nyt stykke jord ved hjælp af
svedjebrug, hvor man brænder et stykke af skoven af. Foto: Mai Ki
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T E M A : SÅ E T FR Ø...
Af Susanne Madsen, fundraiser og
Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Jhupu leder
landsbyens bank
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Når kvinder lærer
at regne og spare
penge op, får de
mulighed for at
starte virksomheder
og på den måde
forbedre deres
levevilkår.

i det vestlige Nepal er fattigdommen så stor, at folk bruger
det lidt, de har, på at overleve.
Mange mænd er rejst bort for
at arbejde i udlandet, og kvinderne, der er alene tilbage, kan
ikke regne og har aldrig lært
at spare op. Før Jhupu blev
formand for landsbyens bank,
kunne hun heller ikke hverken
læse, skrive eller regne.

Jhupu Rokayas landsby Murma i det vestlige Nepal har
kvinderne en stor metalkasse
med tre hængelåse på. Jhupu
har nøglen til én af hængelåsene, men for at kassen kan
åbnes, skal de to andre nøgleindehavere også være til stede.

Den manglende opsparing gør,
at kvinderne ikke har råd til at
forbedre deres levevilkår ved
f.eks. at investere i flere husdyr,
jord eller plantefrø. Og bliver
man alvorligt syg, har man ikke
råd til at betale for en læge.
Det er grunden til, at så mange
småskader ender med at blive
til kroniske handicap i de barske bjergegne.

I

HAR IKKE RÅD TIL LÆGEN
For de fleste mennesker i
Danmark er det at have en
opsparing det naturligste i
verden. Det er den, der gør, at
man kan købe nye briller, når
de knækker, eller få nyt tag på
huset, hvis det regner ind. Men

DRØMMEN OM
EN VIRKSOMHED
Mission Øst underviser derfor
kvinderne i at regne og spare
op. I læsegrupper får kvinderne

udleveret en læsebog, hvor to
af siderne beskriver opsparing
og udlån. Hvis kvinderne i
læsegruppen har lyst, kan de
danne en spare-låne-gruppe.
Viden om opsparing er afgørende for, at de kan skabe
sig et levebrød i den fattige
Karnali-region.
Idéen er enkel: Kvinderne i
gruppen lægger hver især det
beløb i kassen, som de har lyst
til og mulighed for. Beløbet
bliver noteret i en notesbog,
og hver kvinde har desuden sin
egen bog med egne indbetalinger noteret. Hvis en kvinde
får brug for at låne en sum
penge fra kassen, bliver det
ligeledes noteret.
Systemet gør, at kvinderne
med deres få midler ved fælles
hjælp får mulighed for at låne
en større sum penge, end
de selv kan spare op. Indtil
videre har et par kvinder lånt til
lægebesøg, men ellers udviser

de stor tålmodighed. Enkelte
taler om drømmen om at låne
til en virksomhed, men de er
klar over, at det tager tid for
gruppen at spare så mange
penge sammen.
Indtil videre nyder Jhupu og
de andre kvinder den selvtillid,
som den nye viden har givet
dem: ”Det er vigtigt at styrke
kvinder. Nu kan vi sige vores
mening til andre, og det er
vigtigt. Før vidste vi ikke noget
om at spare, og nu har vi lært
at regne,” siger hun.

Det er vigtigt at styrke
kvinder.”
Jhupu Rokaya, Murma

Hvis kvinderne beslutter sig for at oprette en spare-låne-gruppe, får de udleveret en metalkasse med tre nøgler. Alle tre nøgler er nødvendige for at låse kassen
op. Her er det spare-låne-gruppen i landsbyen Pina. Foto: Susanne Madsen
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T E M A : SÅ E T FR Ø...
Af Hilola Ashurova, Mission Øst Tadsjikistan &
Kim Wiesener, kommunikationsleder

Mavriya kan forsørge

sig selv
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Som teenager begyndte Mavriya (th.) at komme
på Mission Østs center for børn med handicap.
Hun er taknemmelig for den støtte, hun har fået
fra Mission Øst. Foto: Mission Øst

Som barn med handicap havde Mavriya alle odds imod sig. Men så begyndte hun at komme
på Mission Østs genoptræningscenter, og i dag har den unge tadsjikiske kvinde sin egen
lille virksomhed.

M

avriya på 20 år er en
glad ung kvinde fra
byen Penjakent i Tadsjikistan. Hun er god til at sy og
strikke og har sin egen lille virksomhed, hvor hun bl.a. sælger
dukker og puder, som hun selv
har fremstillet. Produkterne
er populære, og Mavriya har
fået mange kunder. Hendes
indtjening er så god, at hun
kan levere et meget værdifuldt
bidrag til sin families husholdning.
Da Mavriya var barn, havde hun
bestemt ikke udsigt til at få et
så godt og produktivt liv. Hun
blev født med cerebral parese
– en hjerneskade, der også
kaldes spastisk lammelse – og
dermed var hun på forhånd
dømt ude i det tadsjikiske
samfund, hvor mennesker
med handicap ofte må leve i
isolation.
Traditionelt har det været forbundet med stor skam at have
børn med handicap i Tadsjikistan. Men i det seneste tiår har
Mission Øst – i samarbejde med
en række lokale organisatio-

ner – hjulpet mange tadsjikiske
børn og unge med handicap
og også påvirket befolkningens
holdning.
STORE FREMSKRIDT
Mavriyas liv blev forandret, da
hun som teenager begyndte at
besøge Mission Østs genoptræningscenter for børn med
handicap i Penjakent. Hun fik
lettere ved at kommunikere
med sine omgivelser, blev
bedre til at bevæge sig og
dannede nye venskaber. Efter
nogle måneder lykkedes det
Mission Øst og Penjakents
forældregruppe til børn med
handicap at få Mavriya ind på
en lokal skole. Her hjalp hendes
klassekammerater hende
med at lære at læse og skrive,
og siden har hun gjort store
fremskridt.
Takket være en af Mission
Østs partnerorganisationer i
Tadsjikistan, Nuri Umed, lærte
Mavriya at sy og strikke – og
blev så god til det, at hun kunne gøre det til sit arbejde. Og
ikke alene det – nu giver hun
sin viden videre som frivillig på

det center, der har betydet så
meget for hendes udvikling.
Hun hjælper en af lærerne
med at undervise i strikning
og nyder også at komme på
centeret, fordi hun har mange
venner der.
TAKNEMMELIG FOR STØTTEN
Den unge kvinde er taknemmelig for den støtte, hun har
fået fra Mission Øst. ”Tak, fordi
I hjalp mig, så jeg kunne være
sammen med mennesker fra
mit lokalsamfund og lære
nogle færdigheder. Hvis der
ikke havde været mennesker
som jer, og hvis der ikke havde
været et genoptræningscenter,
ville jeg aldrig have opnået det,
som jeg har nu.”
Mavriyas mor, Herod, er også
lykkelig over, at hendes datter

– på trods af sit handicap – har
klaret sig så godt. ”Jeg kan se,
hvordan Mavriya har udviklet
sig som menneske. Hun er
uafhængig; hun har sin egen
virksomhed, og det kan hun
virkelig godt lide. Og hun er
blevet meget mere åben og
kan uden problemer kommunikere med sine omgivelser.”

Tak, fordi I hjalp mig, så
jeg kunne være sammen med mennesker
fra mit lokalsamfund
og lære nogle færdigheder.”
Mavriya, ung kvinde med
handicap, Penjakent

Politisk støtte til personer med handicap
Den 22. marts 2018 underskrev Tadsjikistans præsident,
Emomali Rahmon, FN’s Handicapkonvention. Dette er en
vigtig anerkendelse af menneskerettighederne og et stort
skridt mod fuld inklusion af personer med handicap i
samfundet – herunder på arbejdsmarkedet.
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T E M A : SÅ E T FR Ø...
Af Kim Wiesener, kommunikationsleder

Biavlerne

på bjerget
Heba er i lære som biavler. Hun håber at kunne sælge sin honning i fremtiden. Foto: Michael Schmidt

På Sinjar-bjerget i det nordlige Irak får lokale
yezidier hjælp fra Mission Øst til at skabe sig
en ny tilværelse. De avler bl.a. bier og dyrker
grøntsager i store drivhuse.

M

ens Heba tager sin beskyttelsesdragt på, summer bierne højt, lystigt
og vedholdende i baggrunden
– som for at understrege nødvendigheden af at skærme sig
mod deres stik. Så går hun hen
til et af bistaderne, åbner låget
og viser det stolt frem.
”Vi laver honning af god kvalitet,” siger den unge kvinde. ”Vi
har allerede smagt på den, og
vi håber at kunne sælge den i
fremtiden.”
Heba er en af de tusinder af
yezidier, der måtte søge tilflugt
på Sinjar-bjerget, da Islamisk
Stat hærgede det nordlige Irak
1 2 | MISSION ØST | N R . 2 2018

og begik massakrer mod hendes folk. Selv om den ekstremistiske bevægelse nu er
besejret af militæret, er mange
yezidier forblevet på bjerget,
fordi det fortsat er usikkert at
vende hjem. Andre er begyndt
at søge tilbage til deres
ødelagte landsbyer.
EN GOD LÆRER
Uanset om de fortsat er fordrevne eller nyligt hjemvendte,
skal yezidierne til at genopbygge deres liv. Hundreder af
familier har glæde af et Mission
Øst-projekt, der giver dem
mulighed for at skaffe sig et
levebrød. Heba er en af ca. 100

yezidier, der forsøger sig som
biavlere.
Egentlig var det hendes mor,
der skulle have været med i
projektet, men da hun måtte
opgive af helbredsgrunde,
sprang datteren til. Heba føler
stadig, at hun har meget at
lære, men hun har fundet en
god lærer i Bashir, en lokal yezidi, der har avlet bier i over 15
år, og som med stolthed deler
ud af sine erfaringer.”Jeg føler,
at jeg hjælper yezidi-folket
ved at oplære dem,” siger
han. Bashir har også glæde af
projektet, da han selv har fået
tildelt nogle bistader.
I det hele taget gavner Mission
Østs arbejde i Sinjar-området
både yezidier på flugt, hjemvendte og fastboende og er
på den måde til gavn for hele
lokalsamfundet.

Jeg føler, at jeg
hjælper yezidi-folket
ved at oplære dem.”
Bashir, biavler, Sinjar-bjerget
AGURKER I DRIVHUSET
Et par kilometer derfra er Bilal,
Gulzar og deres små børn i
gang med at passe familiens
agurkeplanter i et stort drivhus,
som Mission Øst har bygget
til dem. I perioden før Islamisk Stat var Bilal landmand
og levede et fredeligt liv. Så
måtte hans familie flygte op på
Sinjar-bjerget, men nu har han i
det mindste muligheden for at
dyrke grøntsager igen.
”Det er godt at kunne få noget
til at gro igen. Jeg kan godt lide
at dyrke jorden, jeg var jo landmand i lang tid,” siger han.

Bilal og Gulzar deler drivhuset
med to andre yezidi-familier,
og de vil også dele indtægterne
fra deres grøntsagshøst. Nogle
af agurkerne vil de bruge i
deres egen husholdning, men
de planlægger at sælge en
del af dem på et nærliggende marked, formentlig i byen
Sinune. Det vil give dem en
vigtig indtægt.
Med tiden vil de gerne tilbage

til deres landsby, men den er
ikke helt klar til at blive beboet
endnu: ”Jeg ville gerne flytte
hjem, men sikkerheden er fortsat ikke god nok,” siger Bilal.
GENOPBYGNING
Når et land har været hærget
af krig, er projekter som dette
et vigtigt led i genopbygningen
af lokalsamfundene, fortæller
Samantha Sercovich, der indtil
for nylig var leder af Mission

Østs projekt i Sinjar-området.
”Folk skal begynde forfra, og
vi giver dem nogle værktøjer,
så de kan blive selvforsynende.
I dette område er landbrug
vigtigt, så vi genindfører noget,
der betyder noget for dem. De
har ofte allerede færdighederne, men vi bidrager til at
gøre disse færdigheder bedre.”

familier, men hele lokalsamfundet. De er med til at genopbygge den lokale økonomi, og
det indebærer også, at flere
er tilbøjelige til at vende hjem
– fordi der er noget at vende
hjem til.

Hun tilføjer, at sådanne projekter ikke blot gavner de enkelte

Bashir har mange års erfaring som biavler og føler, at han hjælper andre yezidier ved at oplære dem. Foto: Michael Schmidt

Bilal og hans familie vil sælge en del af de agurker, de dyrker i drivhuset, på det lokale marked. Foto: Michael Schmidt
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T E M A : SÅ E T FR Ø...
Af Kim Wiesener
kommunikationsleder

En mand

og hans

butik
”Islamisk Stats løver”, står der skrevet på facaden. Salim glæder sig til at få ryddet op og blive butiksindehaver igen. Foto: Michael Schmidt

En yezidi-familie i den irakiske by Sinune ser
frem til at genåbne deres butik, der i sin tid
blev ødelagt af Islamisk Stat.

M

med store, sorte bogstaver står der skrevet
”Islamisk Stats løver” på
butiksfacaden. Graffitien er en
ubehagelig påmindelse om den
voldsomme periode i august
2014, da den ekstremistiske
bevægelse invaderede denne
del af det nordlige Irak.
Før invasionen solgte Salim
og hans søster papirvarer fra
deres butik i byen Sinunes
forretningskvarter. Men da
Islamisk Stat – som de lokale
kalder Daesh – kom, måtte de
flygte. Som medlemmer af det
1 4 | MISSION ØST | N R . 2 2018

religiøse mindretal, yezidierne,
risikerede de at blive slået ihjel,
hvis de blev i byen.
”Daesh ødelagde vores butik.
De stjal alt, og sådan her har
det set ud lige siden,” siger
Salim og peger på det ødelagte
indre af det, der engang var en
blomstrende forretning. ”Da jeg
kom tilbage til Sinune, var jeg
oprevet og vred over at se det
her.”
Der er gået tre år, siden Sinune
blev befriet fra Islamisk Stat,
men det har taget lang tid for

indbyggerne at vende tilbage til
deres by. Dels var de bekymrede for sikkerheden, og dels var
ødelæggelserne så voldsomme,
at det for mange var svært at
begynde forfra.
OPKALDT EFTER NEVØEN
Af samme grund er genopbygningen gået trægt. Takket være
Mission Østs arbejde i Irak, der
fokuserer på at hjælpe lokalbefolkningen med at brødføde sig selv, kan Salim og
hans søster snart kalde sig
butiksindehavere igen. Denne
gang kommer de dog ikke til at
drive en papirhandel, men et
lille supermarked. ”Denne by
har brug for supermarkeder.
Vi har manglet en indkomst,
så det bliver en meget vigtig

indtægtskilde for vores familie,”
siger han.
Selv om det bliver en anderledes butik, vil en ting dog
forblive uændret, fortæller
Salim. Den gamle papirhandel
var opkaldt efter hans nevø, og
det bliver det nye supermarked
også – for butikken betyder
noget for hele familien.

Det bliver en meget
vigtig indtægtskilde for
vores familie.”
Salim, butiksindehaver, Sinune

BANGLADESH
Af Kim Wiesener
kommunikationsleder

Monsunregn
truer flygtninge
Hundredtusinder af rohingya-flygtninge
fra Myanmar lever i nødtørftige teltlejre i
Bangladesh. Nu da monsunsæsonen er i
gang, risikerer de at blive ramt af storme,
oversvømmelser og epidemier.

N

asima mistede hele sin
nærmeste familie for
nylig. Hun, hendes tre
søskende, deres forældre og
bedstemor var ved at krydse
Naf-floden mellem Myanmar og
Bangladesh, da den overfyldte
båd blev ramt af en stor bølge
og kæntrede. Kun 16 af de 76
ombordværende rohingyaflygtninge overlevede.
Den otte-årige pige var selv
ved at drukne, da det lykkedes
hende at gribe fat i noget, der
flød rundt i vandoverfladen.
Det viste sig at være liget af
hendes bedstemor, der på den
måde – efter sin død – reddede
Nasimas liv. Nasima bor nu
sammen med sin onkel og tante i flygtningelejren Kutupalong
i Bangladesh.

NY KATASTROFE PÅ VEJ
Efter at have overlevet massakrer i sin hjemlandsby og
en kæntring på grænsefloden
trues Nasima af en ny katastrofe. Det samme gør hundredtusinder af andre rohingyaer,
der er flygtet til Bangladesh.
For monsunsæsonen er
begyndt, og med den følger
voldsomme storme og oversvømmelser.
Flygtningelejre som Kutupa-

long er ekstra sårbare over for
naturens luner, fordi mange af
”teltene” blot består af bambuspinde og presenninger. Disse nødtørftige boliger risikerer
at blive ødelagt af de voldsomme vejrforhold, der også kan
gå ud over sundhedsklinikker
og toiletter og forurene vandforsyningen. Og flygtningene i
den overbefolkede lejr vil være
særligt udsatte for smitsomme
sygdomme under monsunen.
Det understreger, hvor livsvigtigt et arbejde Mission Østs
samarbejdspartner, Medical
Teams International (MTI),
udfører. Siden efteråret 2017,
da flygtningestrømmen fra
Myanmar til Bangladesh tog
fart, har MTI forebygget epide-

mier blandt rohingyaerne ved
bl.a. at oplære dem i hygiejne,
behandle dem for diarré og
oprette sundhedsklinikker.
MTI er klar til at forstærke sin
indsats i den kommende tid,
når de voldsomme regnskyl og
orkaner raser. Og det arbejde
kan gøre en stor forskel for
Nasima og mange andre rohingya-flygtninge, der i forvejen
har været så meget igennem.

Otte-årige Nasima har overlevet
en massakre og en bådulykke.
Men nu truer monsunen. Foto:
World Concern

Hun virker umiddelbart som en
glad pige, men når talen falder
på hendes familie, forsvinder
hendes smil. Hun har mareridt,
fortæller hun, hvor hendes mor
hjemsøger hende og spørger,
hvor Nasimas søster er henne.
Nasima forsøgte forgæves at
redde hende, da bølgen ramte
dem.
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Å R S M Ø D E 2018
Af Svend Løbner
Journalist

”Vi hjælper dem,

der intet har”

”Millioner af mennesker er ikke så heldige som os, der lever i Danmark,” sagde generalsekretær Kim Hartzner på årsmødet. Foto: Susanne Madsen

Minister for udviklingssamarbejde Ulla
Tørnæs sendte en videohilsen til Mission Østs
årsmøde, hvor hun roste indsatsen for at
fremme kvinders rettigheder. Årsmødet viste,
hvordan 93,9 millioner kroner i 2017 er omsat
til nødhjælp og udvikling i flere af verdens
kriselande.

V

i hjælper dem, der intet
har, til at komme i gang
med livet igen,” sagde
generalsekretær Kim Hartzner på Mission Østs årsmøde
søndag d. 22.april.
Omkring 100 deltagere ved
årsmødet i Hjordkær i Sønderjylland fik en ”tour de force”
gennem resultaterne af organisationens arbejde i Afgha1 6 | MISSION ØST | N R . 2 2018

nistan, Armenien, Bangladesh,
Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan. 93,9
millioner kroner blev formidlet
af Mission Øst i 2017, 65 millioner kroner til nødhjælp og 23
millioner kroner til udvikling.
Resten, kun 6,2 procent, blev
brugt på administration.
ROS FRA MINISTEREN
Ledere for Mission Østs hjæl-

pearbejde i de forskellige lande
sendte en videohilsen til deltagerne på årsmødet. En af dem,
Alex Ramos-Peña, koordinerer
arbejdet i Nepal, hvor kvinder i
Mission Østs læsegrupper lærer
at læse, skrive og regne, så de
kan agere i samfundet på lige
fod med mændene. 14 af kvinderne er nu valgt ind i lokalråd
i forskellige landsbyer.
Arbejdet blandt kvinder bliver
værdsat af minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs
(V). Hun sagde i en videohilsen
til årsmødedeltagerne: ”Den
indsats, som også Mission Øst
bidrager med, når det drejer
sig om at sikre pigers og kvinders rettigheder, er utrolig vigtig. Undersøgelser viser nemlig,
at vi kan øge det globale BNP

med op til 25 procent, hvis
piger og kvinder får de samme
rettigheder som mænd på
arbejdsmarkedet. Mission Øst
er en vigtig del af den danske
indsats. Så tusind tak skal I
have for jeres arbejde. Det gør
en stor forskel for rigtig mange
mennesker!”
I GANG MED LIVET IGEN
På årsmødet rapporterede
generalsekretær Kim Hartzner:
”Millioner af mennesker er ikke
så heldige som os, der lever
i Danmark. Dem hjælper vi,
så de får noget at spise, rent
drikkevand og noget at holde
sig rene og sunde med. Vi har
hjulpet 181.000 mennesker
med nødhjælp. Over 100.000
modtagere er overlevende fra
Mosul.

Forestil jer at have mistet
alt. Alt! Så har man brug for
tandbørster, tandpasta, sæbe,
kopper, kander, gryder, kogeapparater og noget at varme
sig ved.”
IRAK STØRSTE MODTAGER
Selv om størstedelen af
budgettet finansieres gennem
offentlige donorer som Danida
og EU, er Mission Øst – og
dermed modtagerne – dybt
afhængig af private gaver. I
2017 dækkede gaver fra privatpersoner, foreninger, fonde
og kirker en fjerdedel af det
store budget, helt præcis 24,7
millioner kroner.
Største modtager af hjælpen
er Irak med ca. 48,2 pct. af
budgettet. Her var Mission
Øst den første internationale
organisation på pletten med
nødhjælp, da Mosul blev befriet
fra Islamisk Stat. Organisationen driver seks centre i landet,
hvor børn og unge får hjælp til
at overvinde krigstraumer.

Tusind tak skal I have
for jeres arbejde.”

Stemmer fra årsmødet
Vi spurgte nogle af årsmødedeltagerne, hvorfor de støtter Mission Øst.

Bente Jørgensen:

”Når jeg ikke selv er i stand til at rejse
ud, vil jeg gerne give nogle penge af mit
overskud til dem, der gør et ordentligt
arbejde. Og det gør Mission Øst. I virker
meget menneskelige, kristne, kærlige og
effektive.”

John Jørgensen:

”Jeg støtter Mission Øst, fordi I bruger
så få penge på administration. Og I
har et fantastisk blad! Det giver noget
information til os, som vi kan give videre
til vores børn, familie og omgangskreds.
Og det, synes jeg, er dejligt.”

Folmer Hvas:

”I hjælper børn ude i verden, men I
hjælper også vores egne børn.
Jeg har selv to piger, som følger Mission
Øst på Facebook. Mennesker skal have
noget at leve af, men de skal også have
noget at leve for. Og det er det, jeres
arbejde går ud på.”

Ulla Tørnæs, udviklingsminister
Mission Øst takker deltagerne
og Hjordkær Missionshjem
for et godt årsmøde og ser
frem til at byde velkommen
til årsmøde igen i 2019!

Tage Drengsgaard:

”Jeg har altid interesseret mig for,
hvordan mennesker har det ude i den
store verden.
Det er rigtig dejligt at se, hvordan
mennesker bliver hjulpet gennem
Mission Øst. Der bliver gjort noget ved
nøden i verden, noget, der virkelig
batter.”
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SNTYØTTFTOE R SI TFØOTKTUESR

Forsker valgt
til bestyrelsen

Mission Øst
Årsrapport 2017

Vi har opdateret
privatlivspolitikken

På Mission Østs årsmøde d. 22. april
blev Helge Sørensen valgt ind som
nyt medlem af bestyrelsen. Han er
associeret professor ved Danmarks
Tekniske Universitet (DTU), hvor
han forsker i sygdomsbekæmpelse,
-behandling og -forebyggelse. Han
har tidligere forsket i humanitær
minerydning. ”Mission Øst hjælper
mennesker; det gør jeg også i min
forskning. Selv om det sker på en
anden måde, håber jeg, at jeg kan
bidrage med noget,” siger Helge
Sørensen ydmygt.

I Mission Østs årsrapport kan du læse
mere om, hvordan 94 millioner kroner
er blevet til nødhjælp og udvikling i
nogle af verdens skrøbeligste lande.

Den nye dataforordning er nu trådt i kraft i
EU, og Mission Øst gør alt for at holde sig
à jour med de nye regler.

Find rapporten som PDF på www.
missioneast.org eller skriv til
admin@missioneast.org for at få
tilsendt en trykt kopi.
Rapporten er på engelsk.

For dig betyder det, at der er klare regler
om, hvilke oplysninger vi har om dig, og
hvordan vi må bruge dem.
Dine rettigheder er de samme, som
de altid har været som medlem eller
bidragsyder.
Læs hele privatlivspolitikken her:
www.missioneast.org/fortrolighedspolitik

Mød os til sommer!
På den årlige SommerCamp i Mariager
fra d. 14 til d. 20 juli vil Mission Øst til
indsamling tirsdag aften fortælle om
vores nye projekt i Myanmar.
Kom og hør hvordan vi sammen kan
klæde det isolerede kristne Marafolk
på til at kunne brødføde sig selv i
fremtiden.
Tirsdag er gæstedag på campen, så
alle er velkomne til gratis at være med
hele dagen.
Vi glæder os til at se dig!
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STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB
Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet
– og bruge din gave mest effektivt.

✁
BS -tilm eldingsbla n ke t
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.

kr.

måned

kvartal

halve år

år

Fra dato

CPR nr.

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

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

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst
Støt et bestemt land
Ønsker ikke takkebrev
Dato

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Underskrift

Sådan støtter du Mission Øst
I Mission Øst bruges 93,8 øre
af hver krone direkte til at
hjælpe fattige
De sidste 6,2 øre går til administration
og til at sikre, at hjælpen er af høj
kvalitet, at den når frem, og at der er
gennemsigtighed.

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.

BRUG NETBANK
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: MAGASIN 2-18
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.
15.600 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til
Mission Øst, kan du trække op til 15.600
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 den 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 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 fremover. Hvis du
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.
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Vær med til at give familierne
noget at leve af!
For 310 kr. kan en familie få grøntsagsfrø til en køkkenhave på 100 m2.
For 620 kr. kan en familie lære at dyrke
grøntsager i et drivhus.

GIV IRAKISKE FAMILIER

For 2.964 kr. kan en familie få bier og
bistade.

ET LIV EFTER

KRIGEN

Støt i dag!
MOBILEPAY: 20 13 12 12
NETBANK: Reg. 3170/Konto: 0010918030
Mærk betalingen Irak-ME3

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

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 2-18
Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

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
Hvor behovet er størst

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 2-18

Land:

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+7731566<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2017.11 DB 495-136830

.

.

Øre

,

