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 Afghanistan
 – Endelig har vi nogen at tale med 
I store dele af Afghanistan er det helt normalt, at kvinder meget sjældent mødes 
med andre mennesker end deres familiemedlemmer derhjemme. De har derfor 
ingen at tale med om deres mange sorger og bekymringer, som hober sig op 
indeni. Det har Mission Øst lavet om på i flere fattige landsbyer.
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Forsidefoto: 
Mission Øst har som noget 
nyt startet 14 kvindegrupper 
i Afghanistan, hvor kvinder 
blandt andet for første gang 
i deres liv får mulighed for 
at komme uden for hjemmet 
og dele deres sorger og 
glæder med andre kvinder. 
Grupperne får også gode 
råd til at starte en fælles 
opsparing, som hver enkelt 
kan låne af til for eksempel at 
betale for lægehjælp til deres 
syge børn.

Nepal
– Med ét var Bipen forældreløs 
Seksårige Bipen Subedi blev født ind i den højeste hinduistiske 
kaste, Brahmin. Men hans familie var alligevel yderst fattig og 
kæmpede hårdt for at holde sig i live. Familien sultede, og i 
desperation og frustration slog Bipens far Bipens mor ihjel. 
Faderen blev idømt 20 års fængsel. 
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Tadsjikistan
– Tabletter redder liv i 
Tadsjikistan
Den koldeste vinter i tre årtier har 
ramt Tadsjikistans fattige be-
folkning hårdt. Med hjælp fra de 
danske støtter har Mission Øst 
hjulpet flere tusinde landsbyboere 
igennem den ekstreme kulde og 
dens barske følger.
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L e d e R

Tak for opbakningen

Først vil jeg gerne takke de 
mange, der har tilkendegivet 
deres fortsatte opbakning til 
Mission Østs arbejde ved at 
skrive eller ringe deres person-
nummer ind til os. 

Og glæden er kun blevet større 
ved, at adskillige har benyttet 
anledningen til at støtte os 
fast via BetalingsService. Det 
er noget, der letter vores 
administration gevaldigt, og 
som gør det nemmere for os 
at vide, hvor mange fattige og 
nødstedtes udfordringer, vi 
kan tage livtag med i året, der 
kommer.

Med den store mediefokus på 
Afrika kunne nøden i øst let 
komme i baggrunden. Derfor 
er vi særligt taknemmelige for 
disse tilkendegivelser. Jeg vil 

derfor viderebringe dig en tak 
fra Mission Østs medarbejdere 
for din opbakning til vores 
arbejde. 

Vores medarbejdere arbejder 
under ekstremt hårde natur-
betingelser, som forholdene 
i øst byder dem. Tadsjikistan 
har netop oplevet den værste 
vinter i tre årtier, og i visse 
områder af Afghanistan er sne 
og kulde ikke set værre i løbet 
af de sidste 25 år. 

Også her i Armenien, hvor jeg 
er udstationeret med min kone 
og fire sønner, har vi oplevet 
de ekstreme kuldegrader. Vi 
har stort set hele vinteren 
været nødt til at lade vandet i 
køkkenet løbe en lille smule 
hele tiden for at undgå, at 
rørene frøs til. Når man som 

vi er langt væk hjemmefra, er 
det uvurderligt, at der er nogle 
i Danmark, der har øje for 
nøden i øst og bakker op om 
Mission Østs arbejde. Af den 
grund arbejder vi opmuntrede 
videre.

Til sidst vil jeg gøre opmærk-
som på, at du kan høre mere 
om arbejdet i Armenien, når 
jeg medvirker i programmet 
Tro og eksistens på P1 i maj. 
Læs mere herom på side 15. 

Tak for din støtte.

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær
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Endelig har vi 
nogen at tale med

”Det første jeg plejede at gøre, 
når min mand kom hjem fra 
marken, var at kigge på hans 
hænder. Havde han penge med 
i dag?”

Over for mig sidder Shukria, 
der mener, hun er cirka 33 år. 
Med sine alvorlige mørke øjne 
fortæller hun mig om livet før 
Mission Øst. Før de tørrede 
løg og de syltede peberfrugter. 
Og før den kun seks måneder 
gamle kvindegruppe, der for 
første gang i hendes voksne liv 
har givet hende andre at tale 

med end 
sin mand 
og sine fire 
drenge.
Med sit blik 
boret ind i 
mit fortæller 

hun mig, hvordan hun plejede 
at give sine børn mad ved at 
overvinde sin stolthed og gå 
tiggergang hos naboerne. Hun 
bankede på deres døre og 
sad i stilhed hos dem i nogle 
minutter, indtil hun fik taget 
sig sammen til at spørge om en 
smule ris eller lidt olie.

Når det var allerværst, og na-
boerne ikke havde mere at gi’, 
skrabede hun melposens bund 
for de sidste rester og blandede 
dem med mælk fra familiens 
ene ko. Det var nødt til at være 
nok til hele familien.

Hendes ansigt bærer i dag 
tydelige spor af under- 
ernæringen. På hendes næse 
og kind har hun sår; en 
hudsygdom, der fortæller, at 
hun ikke har fået nok at spise.

I dag har hun inviteret os (jeg 
selv og en fotograf) indenfor 
i sit lille hjem. Her lugter 
af løg, som hun har spredt 
ud over en del af gulvet i 
familiens soveværelse. Her 
ligger de og tørrer, så hun 
kan lave pulver og tørrede løg 
af dem, som hun har lært af 
Mission Øst. Senere sælger 
hun produkterne på markedet 
og tjener penge til at købe 
mad til familien.

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

a f g h a N i s t a N

”Vores eget liv er mere eller mindre forbi. 
Vi kæmper videre for vores børns skyld. 
Så de kan have en fremtid.”
Sayed Nissa, 35 år

Kvindegrupper i 
Afghanistan –
En mulighed for at dele 
sine mange bekymringer 
med andre

I store dele af Afghanistan er 
det helt normalt, at kvinder 
meget sjældent mødes 
med andre mennesker end 
deres familiemedlemmer 
derhjemme. De lever i social 
isolation og har kun deres 
mand og børn at betro sig til. 
Bekymringer og sorger får 
derfor lov til at hobe sig op 
indeni. 
I Mission Øst tror vi på, at 
kvinderne, der hver for sig 
virker svage, kan være med 
til at gøre hinanden stærke i 
fællesskab, hvis de får mu-
lighed for det. Derfor har vi 
som noget nyt hjulpet med at 
etablere 14 kvindegrupper i 
fattige landsbyer i den nord-
lige provins Badakhshan. 
Sammenholdet styrker dem 
som individer og giver dem 
tro på, at de kan være med 
til at hjælpe deres familier 
ud af fattigdom. Grupperne 
får blandt andet hjælp til at 
lære et håndværk som for 
eksempel forarbejdning af 
fødevarer for at forbedre 
deres indtjening.
I år har Mission Øst planer 
om at hjælpe yderligere seks 
grupper på benene.

Afghanistan
QANDAHAR

KABUL
HERAT

IRAN

PAKISTAN

TURKMENISTAN

USBEKISTAN TADSJIKISTAN

BADAKHSHANBADAKHSHAN

Den kun seks måneder gamle kvindegruppe består af kvinder 
i alle aldre. Her er det nogle af de yngste piger, der allerede i 
en tidlig alder er heldige at have de lidt ældre kvinder at lære 
af. Det var ikke muligt for et halvt år siden.
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Kvinderne i landsbyen 
i Badakhshan kæmper 
for, at deres børn 
ikke skal leve hele 
livet under de samme 
fattige vilkår, som de 
selv har gjort. Her er 
det Shukria med sine 
fire sønner.

Det cirka seks kvadratmeter 
lille værelse er både op-
holdsstue, sovekammer og 
spisestue i ét. Ved vinduerne 
hænger et par tynde gardiner, 
og da jeg tilfældigt kommer til 
at kigge nærmere på væggene, 
kan jeg tydeligt se halmen, 
der stikker ud af det brune 
ler.

På gulvet langs væggene lig-
ger flade måtter beklædt med 
rødt stof. Her har cirka 20 af 
landsbyens kvinder placeret 
sig i anledning af dagens 
besøg fra Danmark.

Har ikke fået lov af deres mænd
Vi er kommet for at høre 
om den kvindegruppe, som 
kvinderne startede i efteråret 
med hjælp fra Mission Øst. Der 
går ikke mange minutter fra, vi 
træder ind i det lille værelse til, 
at vores tolk, Malalai, hurtigt 
oversætter, at kvinderne ikke 
vil filmes med vores medbragte 

videokamera. De har ikke fået 
lov af deres mænd.

Her i Badakhshan provinsen 
er det stadig manden, der er 
overhovedet i familien, og 
ifølge de gamle traditioner er 
han og de andre familiemed-
lemmer de eneste mænd, der 
må se kvindens ansigt. Derfor 
dækker hun sig  til med burka 
(en blå dragt, der dækker krop 
og hoved og med et vævet 
“gitter” foran øjnene), når hun 
bevæger sig uden for hjemmet.

Men under det blå stykke 
stof møder jeg kvinder som 
Shukria, der ikke står i skyg-
gen af sin mand, når det drejer 
sig om at skabe et bedre liv for 
sig selv og sine 
børn.

Mit møde med 
kvinderne i 
gruppen over-
beviser mig om, 

”Før i tiden lod jeg mine frustrationer 
går ud over børnene, fordi jeg ikke 
havde andre at tale med.”
Shukria, 33 år

at det er kvinder som dem, der 
står i spidsen for - hvis ikke 
Afghanistans - så i hvert fald 
deres egen landsbys udvikling.

Vi gør det for vores børns skyld
Inden vi ankom til landsbyen, 
spurgte jeg Fouzia, Mission 
Østs lokale medarbejder, om 
hun ville udpege tre kvinder, 
der havde en exceptionel 
historie, jeg kunne fortælle 
videre til folk hjemme i 
Danmark. Fouzia grinte kort. 
Så lagde hun sit ansigt i mere 
alvorlige folder og sagde;

”De har ALLE en exceptionel 
historie!” 

Som timerne går i kvindernes 
selskab, opdager jeg, at hun 
har ret. De rummer historier 
om fattigdom, desperation, 
ensomhed og frygt. Men også 
om håb og drømme og om en 
overvældende drivkraft til at 
skåne deres børn for det liv, 
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de selv har måttet udholde.
Det er på én gang både 
sørgeligt og livsbekræftende
at sidde over for disse kvinder, 
der har så meget styrke til 
at overkomme deres fattige 
tilværelse.

”Vores eget liv er mere eller 
mindre forbi,” siger Sayed 
Nissa meget afklaret. Hun er 
ikke mere end 35 år gammel, 
men ifølge statistikkerne har 
hun som kvinde i Afghanistan 
ikke mere end cirka ti år 
tilbage at leve i.

“Vi kæmper videre for vores 
børns skyld. Så de kan have en 
fremtid.”

Frustrationer gik 
ud over børnene
Da Mission Øst i efteråret 
2007 introducerede
kvinderne for ideen om at 
starte en kvindegruppe, 
begyndte deres liv at ændre 
sig.

”Uden gruppen ville jeg stadig 
sidde i et hjørne dagen lang 
og spekulere på, om min 

mand mon ville komme hjem 
med penge i dag,” fortæller 
Shukria, der er valgt som 
gruppens formand; en opgave 
der går på skift cirka hver 
anden måned.

”Jeg kan ikke forestille mig 
mit liv i dag uden den hjælp, 
vi har fået. Før i tiden lod jeg 
mine frustrationer går ud over 
børnene, fordi jeg ikke havde 
andre at tale med. I dag føler 
jeg mig fortrøstningsfuld og 
glad. Når jeg går hjem fra ét af 
vores møder, føler jeg mig helt 
opfrisket,” siger hun.

Kvinderne mødes hver anden 
uge, og for stort set alle er det 
første gang i deres liv, at de er 
sammen med andre kvinder, 
uden at det har noget med 
arbejde eller højtider at gøre. 
I denne del af Afghanistan 
er det meget almindeligt, at 
kvinder sjældent er sammen 

 
”I dag arbejder jeg, fordi jeg kan li’ det!”

Siden Adena Bebes mand forlod hende for ti år siden til fordel 
for en yngre kone, har Adena Bebe arbejdet hårdt fra tidlig 
morgen til sen aften for at forsørge sin søn og sine fem døtre.

Og livet har bestemt ikke været nemt for den kun 40-årige kvinde, der på grund af en alt for hård tilværelse allerede ligner en 70-årig. Sidste 
forår ødelagde oversvømmelser en stor del af hendes hus, og de syv familiemedlemmer er nu stuvet sammen i det eneste værelse, der er 
tilbage. Alle hendes husdyr; koen, geden og hønsene, druknede. Selvom hendes søn er i tyverne, har han svært ved at bidrage til hushold-
ningen på grund af mentale problemer. Adena Bebe fortæller, at et måltid indtil for nylig som regel kun bestod af te med mælk – og måske en 
smule brød eller ris, hvis det var en god dag. Risene blev kogt med fem gange så meget vand, som vi ville bruge herhjemme i Danmark. På den 
måde fyldte det noget mere.
I efteråret 2007 begyndte Mission Øst at undervise byens kvinder i, hvordan de sylter og tørrer de frugter og grøntsager, der ellers ville gå til 
spilde, fordi de ikke kan nå at sælge dem alle på markedet. Siden har kvinderne, inklusive Adena Bebe, været i stand til at tjene til føden ved at 
producere løgpulver, tomatpasta, tørrede frugter og marmelade. Det overskydende gemmer de og bruger i madlavningen. 
Da Adena Bebe bliver spurgt, om hun kan mærke en forskel i sit energiniveau, nu hvor hun kan spæde de kedelige ris op med tomatpasta og 
tørrede løg, svarer hun uden tøven; ”Ja, selvfølgelig!” Hun fortæller overraskende, at hun i dag arbejder mere, end hun nogensinde har gjort. 
”Men i dag gør jeg det, fordi jeg kan li’ det!”

Mission Øst underviser kvinderne i kvindegruppen i at tørre og sylte 
frugter, lave tomatpasta og hvidløgspulver. Produkterne sælger de til 
købmændene på markedet, og pengene, de tjener, er langsomt med til 
at føre familien og landsbyen ud af fattigdom
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med andre end deres familie 
derhjemme, og deres sorger og 
bekymringer får derfor lov til 
at hobe sig op indeni.

Fokus på det der gør glad
Midt i det hele bliver vi over-
døvet af et æsel, der skryder 
højlydt ude foran huset. Det 

virker så komisk, at selv 
kvinderne, der er vant til det, 
alle begynder at grine. Og selv 
om deres fattigdom kan gøre 
ethvert menneske fortvivlet, 
er det deres evne til at le, der 
virkelig bevæger mig.
Vi bliver budt på tynd te med 
mælk, og til ære for de danske 

Fælles opsparing redder 
liv og skaber indkomst
 

Udover endelig at have nogle 
ligesindede at dele deres tanker 
med, har kvinderne i kvindegrup-
pen startet en fælles opsparing. 
Hver især bidrager de regelmæs-
sigt med 50-60 afghani (cirka 
5-6 kroner). Mere er der ikke råd 
til, men gruppen har allerede 
sparet nogle tusinde afghani op 
(nogle hundrede kroner), som en 
del af arbejdet har Mission Øst 
blandt andet lært dem, hvordan 
de holder regnskab med ind- og 
udlån.
”De 50-60 afghani, vi sparer op, er 
ingenting. Men vi tænker på vores 
fremtid, og med tiden vil det blive 
mange penge for os,” siger Sayed 
Nissa, der som flere af de andre 
kvinder allerede har haft gavn af 
opsparingen. Hun har lånt 2.000 
afghani (cirka 200 kr), som hun 
køber kiks og tyggegummi for. 
Dem sælger hun videre på det 
lokale marked, og når pengene er 
betalt tilbage med renter, har hun 
tjent mellem 200 og 400 afghani. 
Én af de andre kvinder, Adena 
Bebe, fortæller, at hun også har 
lånt penge, som hun har købt mel 
for. Melet bruger hun til at bage 
brød, som hun sælger videre. Og 
pengene hun tjener, er nok til at 
betale lånet tilbage med renter og 
stadig have et overskud, så hun 
kan forsørge sin familie.
Derudover kan kvinderne låne 
penge, hvis de selv eller deres 
børn bliver syge. Det koster 
penge at komme til lægen, og 
for mange familier er det så stor 
en omkostning, at de må træffe 
valget mellem at købe mad eller 
behandling.
”Hvis vi ikke havde denne 
gruppe, ville vi dø, når vi blev 
syge,” siger Adena Bebe.
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gæster får drikken også et 
skvæt fløde. Jeg kan ikke lade 
vare med at tænke på, hvor 
meget fløden må have kostet 
dem. Men det betyder mere 
for kvinderne, at deres gæster 
har det godt. Vi får fladt brød 
til og en skål med dyppelse, 
som traditionen tro tilberedes 
med sang, fortæller de. Jeg 
spørger, om de ikke vil synge 
sangen for mig? Efter en smule 
tøven synger én af kvinderne 
for, mens Shukria slår på en 
metalbakke for at skabe en 
rytme. 

Her sidder jeg over for en flok 
kvinder, der stadig kun lige 
er ved at arbejde sig ud af en 
elendig tilværelse. De fleste 
af dem er ikke mere end ti 
år ældre end jeg selv, men et 
hårdt liv har fået dem til at 
ligne min bedstemor. Tanken 
om, at deres børn måske skal 
gå sultne i seng samme aften 
er ikke fremmed for dem, og 
stadigvæk har de overskud 
til at fokusere på de ting, der 
giver dem glæde. Sang, musik, 
og håbet om en bedre fremtid.

Shukria bruger soveværelset som 
lager for sine løg, og lugten breder 
sig i hele huset.

Da vores besøg i landsbyen er ved at være slut, skynder flere af kvinderne sig hjem for at hente de produkter, som Mission Øst har lært dem at 
producere. Med glød i øjnene kommer de løbende og viser stolt deres glas med syltede abrikoser og tomatpasta frem.
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”Jeg havde ingen at tale med”
Sayed Nissa er en klog kvinde. Hun forstår, at det er 
vigtigt for hendes seks børn at gå i skole. Også selvom det 
betyder, at hun er den eneste, der kan tjene penge til at 
mætte de tre piger, tre drenge, hendes mand og hende 
selv. ”De skal have en chance for at klare sig godt. Jeg 
tænker på deres fremtid,” siger hun. Sayed Nissas mand er 
for gammel til at arbejde. Det eneste, han laver, er at spise 
og sove. ”Før Mission Øst hjalp os med at starte denne 
gruppe, sad jeg ofte bare i et hjørne derhjemme og græd. 
Jeg havde ingen at tale med udover mine børn. Jeg klagede 
tit til min mand: ”Hvad skal vi gøre? Du er for gammel til at 
arbejde. Hvordan skal vi overleve?” Jeg havde ingen til at 
hjælpe mig. Ingen at spørge til råds.”
Mange steder i Afghanistan er det helt normalt, at kvinder 
sjældent mødes med andre uden for familien. Deres 
bekymringer og sorger – og glæder for den sags skyld – får 
derfor lov til at hobe sig op indeni. Sayed Nissa løfter på 

sløret og peger på sit grånende hår. Hun er kun midt i trediverne, men hun er blevet gammel før tid.
De grå hår er kommet for at blive. Dem slipper hun ikke af med. Men nu, hvor hun er blevet en del af landsbyens første kvindegruppe, 
har hun fået mulighed for at give slip på nogle af sine mange bekymringer.
”I dag kan jeg spørge de andre kvinder til råds, hvis min søn for eksempel får hovedpine eller har ondt. Så fortæller de mig, hvad de 
synes, jeg skal gøre,” fortæller hun glad.

”Før Mission Øst startede denne gruppe, sad jeg ofte bare i et hjørne 
derhjemme og græd. Jeg havde ingen at tale med udover mine børn,” 
fortæller 35-årige Sayed Nissa.

Shukria, der før sad og ventede 
dagen lang på, at hendes mand 
skulle komme hjem med en 
smule penge, har taget sagen i 
egen hånd og er nu med til at 
føre familien ud af fattigdom 
med blandt andet sine tør-

rede løg. Selv hendes mand 
er taknemmelig og opfordrer 
hende til at tage det arbejde, 
hun kan få. Han ved godt, at 
alene har han ikke chancen 
for at hjælpe familien ud af sin 
miserable situation.

”Jeg har lært at tro på mig 
selv,” siger Shukria.
”Og jeg ved nu, at andre også 
tror på mig.”

”Uden gruppen ville jeg stadig sidde i et hjørne dagen lang 
og spekulere på, om min mand mon ville komme hjem med 
penge i dag.”
Shukria, 33 år
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En pige henter vand 
fra ét af landsbyens 

afløbsrør. Uden de 
desinficerende tablet-

ter fra Mission Øst vil 
det beskidte vand gøre 

både hende og resten 
af familien syge.

Den koldeste vinter i tre årtier 
har ramt Tadsjikistans fattige 
befolkning hårdt. Med hjælp fra 
de danske støtter har Mission 
Øst hjulpet flere tusinde 
landsbyboere igennem den 
ekstreme kulde og dens barske 
følger.

Mirahmat Odinaev hu-
sker tydeligt, da hans 
landsby blev ramt af en 
bølge af sygdomme i 
starten af halvfemserne. 

Børn og voksne blev syge, og 
mange døde, fordi de ikke 
havde andre muligheder end 
at drikke beskidt og inficeret 
vand. 

Da den ekstreme kulde ramte 
Tadsjikistan og Mirahmat 
denne vinter – hårdere end 
i løbet af de sidste 30 år 
– frygtede Mirahmat, at bølgen 
af sygdom og død igen ville 
ramme hans familie, naboer og 
venner.

Rørene, der forsyner lands-
byens eneste tank med rent 
vand, frøs til is i de ekstreme 
kuldegrader og gik i stykker. 
Siden har befolkningen 
været tvunget til at bruge 
det beskidte vand fra de små 
vandløb, der løber gennem 
byen.

Mirahmat blev derfor lettet, da 
han fandt ud af, at Mission Øst 
forsynede hans landsby med 
tabletter, der puttes i det be-

t a d s J i k i s t a N

Tabletter redder liv i 
Tadsjikistan

“Nu behøver jeg ikke 
bekymre mig om, at min 
familie bliver syg.”
Mirahmat Odinaev
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skidte vand og dermed gør det 
sikkert at drikke. Situationen 
fra dengang behøver ikke at 
gentage sig.

Nu smider han fire tabletter 
i hver tyveliters-spand med 
vand, som han selv, hans kone 
og børn bruger som drikke-
vand og til at vaske op i.

”Nu behøver jeg ikke bekymre 
mig om, at min familie bliver 
syg,” siger han.

Mission Øst har forsynet 
landsbyens sygeplejerske med 
brochurer, som hun deler 
rundt til de andre i landsbyen, 

mens hun instruerer dem i, 
hvordan de bruger tabletterne.
Også Mayrahmbe Saidova fra 
samme landsby blev ængstelig, 
da det gik op for hende, at hun 
var nødt til at bruge vandet fra 
de små beskidte vandløb;

”Men vi havde ikke andre 
valgmuligheder,” fortæller 
hun.

I dag føler hun sig meget 
mere sikker, når hun i det 
mindste kan bruge tabletterne 
fra Mission Øst til at beskytte 
sig selv og sine ti familie-
medlemmer mod vandbårne 
sygdomme.

Mission Øst 
forbereder 
Tadsjikistan på 
forårets farer
Selvom foråret og somme-
ren har været længe ventet 
for rigtig mange tadsji-
kere, der har lidt under 
de barske kuldegrader, 
bringer det varmere vejr i 
første omgang kun endnu 
flere farer med sig. Når 
sneen i bjergene smelter, 
løber vandmasserne ned 
mod landsbyerne i dalene 
og udsætter de skrøbelige 
lerhytter for oversvømmel-
ser og mudderskred. Ud 
over nødhjælpen i vinters 
i form af blandt andet tæp-
per og tabletter til beskidt 
vand, har Mission Øst i en 
årrække arbejdet for at 
sikre landsbyboere mod 
naturkatastrofer. Vi lærer 
den fattige befolkning 
at bygge sikrere huse, vi 
uddanner redningsgrupper 
og underviser børn og 
voksne i, hvordan de red-
der sig selv, når katastrofen 
rammer.

Her uddeler Mission 
Østs medarbejder, 
Khon (med Mission 
Øst armbåndet), og 
den lokale sygeplejer-
ske de desinficerende 
tabletter og fortæller 
landsbyboerne i 
Sherali Faizaliev, 
hvordan de skal bruge 
dem.

I flere af de landsbyer, 
hvor vandrørene er 
frosset til og gået 
i stykker i løbet af 
vinteren, er befolk-
ningen atter nødt til at 
hente vand i floder og 
vandløb. Mission Øst 
har været på besøg i 
landsbyerne og plan-
lægger at reparere de 
værst ramte vandtanke 
og -pumper.
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N e p a L

Af Ramesh Thapa, 
NASSO, Mission Østs 
lokale partner i Nepal

Seksårige Bipen Subedi 
blev født ind i den højeste 
hinduistiske kaste, Brahmin. 
Men hans familie var alligevel 
yderst fattig og kæmpede hårdt 
for at holde sig i live. Familien 
sultede, og i desperation og 
frustration slog Bipens far 
Bipens mor ihjel. Faderen blev 
idømt 20 års fængsel.

Med ét var Bipen 
blevet forældreløs.
Moderens familie 
var så fattig, at 
den ikke kunne 

tage sig af ham. Hvis en lokal 
hjælpeorganisation ikke havde 
henvist ham til børnehjemmet, 
som Mission Øst samarbejder 
med, havde han været efterladt 
til et hårdt og ensomt liv på 
gaden, udsat for den værste 
form for udnyttelse fra andre 
mennesker.

Den første tid på børnehjem-
met græd Bipen meget. Han 
var stresset og spiste stort 
set ingenting. Hans krop var 
afmagret, og han var ekstremt 
svag.

Det er cirka et år siden, han 
fik en plads på børnehjemmet. 
Hans helbred bliver stadig 
bedre og bedre for hver dag, 
der går. For første gang i sit 
liv går han i skole, hvor han 
lærer at læse og skrive. Han 
har fået en masse venner, som 
han elsker at lege med. Selv 
siger han:

”Jeg er heldig at være her. 
Her har jeg mange brødre og 
søstre, der elsker mig. Og jeg 
får noget at spise. Her har jeg 
alt, jeg har brug for.”

Med ét var Bipen forældreløs

”Her har jeg alt, jeg har brug for.”
Seksårige Bipen Subedi

På børnehjemmet får 
børnene mad hver 

dag. Sunika (nr. to fra 
højre) måtte tidligere 
forsørge sig selv som 
opvasker på et hotel. 

Her arbejdede hun fra 
tidlig morgen til sen 

aften for kun en smule 
mad til gengæld.
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2,6 millioner børnearbejdere i Nepal
Seksårige Bipen er et af de nyere børn på børnehjemmet Eternity 
Orphan Home (Evighedens Børnehjem), som Mission Øst samar-
bejder med i det sydvestlige Nepal. Antallet af børn er inden for de 
senere år vokset til 38.
I Nepal, der er det næstfattigste land i verden uden for Afrika, er 
flere end ti procent af alle børn mellem 5 og 14 år involveret i en 
eller anden form for børnearbejde. Det svarer til cirka 2,6 millioner 
børn.
Børn, der lever på gaden, er et nemt bytte for mennesker, der vil 
udnytte dem som billig arbejdskraft. Flere af børnene på børne-
hjemmet kan fortælle historier om et liv som opvasker, hushjælp 
eller markarbejder, inden de kom dertil. Ofte har deres arbejdsdage 
varet de fleste af døgnets timer, og den usle løn var en smule mad 
og lidt rent tøj af og til.
På børnehjemmet kommer de i stedet i skole og får lov til at lege og 
være børn, mens de er det.

Da Bipen først kom til børnehjemmet, græd han 
meget. I dag får han det bedre dag for dag.

Når børnene kommer 
hjem fra skole og er 
færdige med dagens 
lektier, er det tid til leg. 
For mange af børnene 
er det første gang i 
deres liv, at de får lov 
til at være børn og 
spille spil som her i 
stedet for at arbejde. 
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53-årige Benny Werge fra Sorø 
er alt andet end ubekendt 
med livet som udsendt. Han 
har blandt andet boet ni år i 
Afrika med sin kone og sine 
to børn, der i dag er voksne. 
Men i løbet af de sidste to år og 
tre måneder har han udviklet 
et ganske specielt forhold til 
Afghanistan.

”Jeg har oplevet, at når 
afghanerne siger, at de gerne 
vil gøre noget for at opbygge 
deres land, så mener de det 
faktisk,” siger Benny Werge, 
der indtil nytår arbejdede som 
projektchef for en anden hjæl-
peorganisation i Afghanistan.

I april måned satte han sig 
så på et fly med kurs mod sit 
nye kontor hos Mission Øst 
i Afghanistan. Her skal han 

stå i spidsen for arbejdet, der 
strækker sig fra rent drikke-
vand og hygiejneundervisning 
til vejbyggeri, biavl og kvin-
degrupper i fattige landsbyer i 
den nordlige del af landet.
”Jeg har valgt dette arbejde, 
fordi jeg har oplevet, at der er 
behov for det,” siger Benny.

Benny har oplevet et andet 
Afghanistan end det, vi er 
vant til at se på fjernsyn eller 
læse om herhjemme. Og han 
er overbevist om, at hjælpen 
virkelig har betydning.

”Vi kan ikke bare lade afgha-
nerne passe sig selv igen. Vi 
kan simpelthen ikke forsvare, 
at Taleban kommer til magten 
igen. Og jeg tror på, at 
bistanden begynder at virke,” 
siger han og understreger, at 

afghanerne gerne ser deres 
land udvikle sig til noget 
bedre. 

For at give befolkningen et 
ejerskab over de nye vandsy-
stemer, veje og skolebygninger, 
udfører Mission Øst sine 
projekter i tæt samarbejde 
med landsbyboerne. Det giver 
de lokale en større motivation 
til selv at holde bygninger og 
andet ved lige.

”Afghanerne arbejder hårdt 
og er stolte af deres arbejde. 
Når man først er kommet 
til enighed om, hvor meget 
den enkelte landsby selv skal 
hjælpe til for at gennemføre 
et projekt, så overholder de 
deres aftaler og stiller med den 
aftalte arbejdskraft.”

At arbejde som udsendt 
betyder ofte, at man i flere 
måneder ikke ser familien. 
Men Benny har før set resul-
tatet af sit arbejde og synes, at 
det er dét værd.

”Det er aldrig skægt at være 
væk fra familien. Men man 
kan ikke få alt, og jeg føler, at 
jeg på den her måde udretter 
noget med mit liv – at jeg gør 
en forskel,” slutter han.

“Hjælpen begynder
at virke,” siger ny
landeleder i Afghanistan

Benny Werge

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Ét af de projekter, 
Benny Werge kommer 
til at stå i spidsen 
for i Afghanistan, er 
vejbyggeri. Vejen på 
dette billede blev 
officielt åbnet i marts 
og giver nu børn og 
voksne i flere end 90 
bjerglandsbyer nem-
mere adgang til blandt 
andet hospitaler, 
skoler og markeder.
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

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

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

14.500 kroneres reglen
Hvis du giver en almindelig 
pengegave til Mission Øst, 
kan du trække pengene fra i 
skat, hvis du giver mere end 
500 kroner på årsbasis. De 
første 500 kroner er altså ikke 
fradragsberettigede. Hvis du 
bruger denne regel, kan du 
maksimalt fratrække 14.000 
kroner. Alle i din husstand kan 
bruge reglen.

Brug BS
Tænk langsigtet og brug BS 
(betalingsservice). Ved at  
støtte Mission Øst med et 
fast beløb hver måned, hvert 
kvartal, hvert halve eller hele 
år gør du det lettere for os at 
planlægge vores hjælpearbejde 
fremover. BS er en billig og 
enkel løsning – både for dig  
og for Mission Øst.

Arv og testamente
For mange mennesker er det 
rart at vide, at deres virke 
rækker længere end deres 

egen levetid. Derfor vælger de 
at testamentere en pengegave 
til et godt formål. En sådan 
gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver Mission Øst mulig-
hed for at hjælpe mennesker i 
nød – i dag og i morgen.

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

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

Sådan støtter du Mission Øst

1. pinsedag kan du høre Mission 
Østs generalsekretær fortælle 
om at være tæt på de menne-
sker, organisationen hjælper, i 
det populære radioprogram Tro 
og eksistens på P1.

Læge og generalsekretær Kim 
Hartzner har siden sommeren 
2006 boet i Armenien med 
sin kone og sine sønner. Her 
står han i spidsen for Mission 
Østs kamp for handicappedes 
rettigheder i den tidligere sov-
jetrepublik, hvor handicappede 
i årtier er blevet behandlet som 
mindreværdige mennesker.
Søndag d. 11. maj vil han 
blandt andet fortælle om 

arbejdet med at sikre handi-
cappede ret til skolegang og 
lægebehandling, og om hvorfor 
han har valgt at være så tæt 
på de mennesker, Mission Øst 
hjælper.

Hør programmet Tro og eksi-
stens på P1 1. pinsedag søndag 
d. 11. maj kl. 8.05

Generalsekretær Kim Hartzner 
medvirker i P1s Tro og eksistens

 
Husk årsmødet 
den 18. maj
Alle er velkomne til Mission 
Østs årsmøde, der i år 
bliver holdt i Karlslunde 
Strandkirke søndag d. 
18. maj kl. 13. Her vil 
ambassadør Mikael Jarnvig 
og generalsekretær Kim 
Hartzner blandt andet 
fortælle om arbejdet i 
Armenien.
 

Vi glæder os til at se dig.
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Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr.	 By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr.	 Konto nr.

CPR nr.	 -

Beløb

100 kr.	 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned	 kvartal

halve år	 år

Fra dato

Støtte til	 Mission Øst eller	 Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato	 Underskrift

Check og lignende accepteres under forbehold af, at GB
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,
der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

4030S 2004-11 BG 1097-23820

GIROINDBETALING�KVITTERING

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

773 1566 773 1566

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

 Hvor behovet er størst

 Land

Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0803

Udgiveradresseret Maskinel 
Magasinpost ID nr. 46658 DANMARKP P

“Nu kæmper vi videre for vores 
børns skyld,” siger kvinderne i 
Afghanistan. Og der er håb for 
den næste generation, hvis landets 
befolkning bliver hjulpet på vej nu. 

Du kan være med til at hjælpe 
afghanerne i retning af fremskridt. 
Med din støtte kan Mission 

Øst blandt andet lære fattige 
landsbyboere, hvordan de skaber 
en indkomst, der kan mætte deres 
familier. Sammen kan vi give dem 
troen på, at de selv kan gøre en 
forskel.

Støt Mission Øst i dag.

Håb for den næste generation


