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Mission Øst er medlem af:

hjælper udsatte mennesker og støtter lokal-
samfund i at styrke og organisere sig selv.

Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted.

Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
 gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certifi ceret af People in Aid.
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I mobilkontakt med 
krigens rædsler
Bahzad Mourad, stifter af 
Ezidi kulturforening Danmark, 
flygtede fra Nordirak i 1994. 
Nu følger han via mobilte-
lefonen sit folks kamp for at 
overleve krisen i Nordirak. 

Ud af ensomheden
I et faldefærdigt hus i en lille landsby i Rumænien bor det fat-
tige søskendepar Anton og Paula . Førhen manglede de både 
mad og nogen at tale med.

Vi kan også arbejde
Karine og Vazgen Taghmazyan, der begge 
har et fysisk handicap, drømmer om at få 
et fast job, så de kan sikre fremtiden for 
deres lille familie. Mission Østs nye projekt 
’Retten til et arbejdsliv’ kan gøre drømmen 
til virkelighed.

Gensyn med Ramjita Rokaya
Husker du historien om unge nepalesiske 
Ramjita Rokaya, som trodsede sine han-
dicap og blev medlem af en læsegruppe? 
Mission Øst har besøgt Ramjita for at høre, 
hvordan det er gået hende siden sidst.
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Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

Vi kan ikke bringe de døde tilbage

Magtesløsheden vokser, efterhån-
den som terrororganisationen Isla-
misk Stat vinder frem i det nordlige 
Irak. Hver dag hører vi nye historier 
om mennesker, som har mistet hele 
deres familie og folk, som lever i 
frygt for, at de skal blive de næste 
ofre. Etniske mindretal udrenses 
systematisk, og der udvises en 
skræmmende ringeagt for men-
neskeliv. 
De grufulde beretninger, du kan 
læse i dette blad, taler for sig selv, 
og det kan være svært at forestille 
sig, at der overhovedet er noget at 
gøre. Men midt i elendigheden må 
vi ikke glemme, at mange menne-

sker faktisk har undsluppet døden 
og reddet sig i sikkerhed. I disse 
mennesker ligger håbet, og de har 
brug for vores hjælp. 

VILJE TIL AT KÆMPE
Den 23. august mødtes de fire patri-
arker for de oldgamle kirker i områ-
det til en historisk gudstjeneste, og 
patriarkernes budskab var entydigt: 
De kristne bør stå sammen som ét. 
Vi spurgte patriarken for den syrisk-
ortodokse kirke, Aphrem II, om han 
ikke var bange for kirkens fremtid 
i området. Han svarede, at de har 
været i denne situation de sidste 
1.500 år, og også denne gang vil de 
klare det. Til gudstjenesten mødte 
jeg vrede og fortvivlelse, men også 
en enorm vilje til at rejse sig op og 
forsvare sig. 

KONTOR I NORDIRAK
Men forudsætningen for at rejse 
sig op og stå sammen er, at den 

basale overlevelse for de efterladte 
er på plads. Det er her, vi som nød-
hjælpsarbejdere har muligheden for 
at hjælpe.  Mission Øst har netop 
igen oprettet kontor i Nordirak og 
har et professionelt team af nød-
hjælpsarbejdere i landet, så vi bedst 
muligt kan hjælpe de fordrevne, der 
hvor de er. 
Sammen kan vi hjælpe dem tilbage 
til et værdigt liv. 
Tak for din støtte!

Disse børn er fordrevet fra deres hjem i det nordlige Irak, og deres fremtid er yderst uvis. Ved at hjælpe dem nu, kan vi sikre, at de har en fremtid.

Som menneske er det ubærligt at være vidne 
til Islamisk Stats meningsløse myrderier på 
uskyldige mænd, kvinder og børn. Men som 
nødhjælpsorganisation har vi mulighed for 
at hjælpe dem, der har overlevet.
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Rejser de, mister de alt 

Af Line Højland,
kommunikationsmed- 
arbejder i Mission Øst.

I R A K

”Hvordan har du det med at se bil-
leder af folk, der har fået hugget 
hovedet af?” 
Spørgsmålet kommer høfligt fra 
Bahzad Mourad, stifter af Ezidi 
Kulturforening Danmark. Jeg sid-
der sammen med ham og hans 
kone Adiba i deres stue i Farum 
og ser billeder og filmoptagelser, 

som de har fået tilsendt fra for-
skellige bekendte i det nordlige 
Irak. Spørgsmålet giver mig en 
klump i halsen. Billedet af et dødt 
barn i en pap-kasse har allerede 
brændt sig fast på min nethinde, 
så jeg afslår.

”HVOR ER MIN MOR?” 
I stedet ser vi en filmoptagelse fra 
Sinjar-bjerget, hvor størstedelen af 
det yezidiske flertal flygtede hen, 
da Islamisk Stat indtog byen Sinjar 
den 3. august. Filmen er optaget 
på mobiltelefon og delt på face-
book. En lille pige sidder med et 
gazebind nødtørftigt bundet om 

hovedet, mens hun hulker. Bahzad 
oversætter hendes ord for mig: 
”Hvor er min mor, hvor er min 
søster?” hulker hun. Mændene på 
filmen siger, at de snart kommer. 
”I lyver!” skriger hun. ”Hun ved 
godt, at hendes mor og søster er 
døde,” forklarer Bahzad.

MYRDET I BJERGENE  
Bahzad åbner et kort over området 
på sin computer og viser mig byen 
Sinjar, mens han fortæller, hvad der 
skete i byen 3. august: 
”Først indsamlede Islamisk Stat 
folks våben og værdier. Derefter 
blev mænd skilt fra kvinder og 

 Hvem er yezidierne?
Yezidierne er et kurdisk 
mindretal bosiddende 
i de bjergrige egne af 
Nordirak samt i Georgien, 
Armenien og Syrien. Mange 
er emi greret til Europa. 
På verdensplan er de 
1,5-2 millioner, heraf bor 
cirka 100.000 i Europa. 
Yezidiernes religion er 
monoteistisk og menes at 
være over 4000 år gammel.  
Gruppen betegnes også 
ezidi og yazidi. 

Bahzad Mourad kom til Danmark i 1994 på flugt fra Saddam Husseins 
forfølgelser. Han kommer fra netop det område i det nordlige Irak, hvor en 
humanitær katastrofe de seneste par måneder har fundet sted, og Bahzad 
og hans familie følger situationen dag for dag via mobiltelefonen. 

Det fattige mindretal yezidierne bliver syste-
matisk forfulgt og udryddet af Islamisk Stat i 
Nordirak. Mission Øst har besøgt en herboen-
de yezidisk familie med daglig kontakt til om-
rådet, hvor ingen ved, om de lever i morgen. 
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børn. Mændene blev sat i biler 
og fik at vide, at de ville blive 
sat fri i bjergene. I stedet blev 
de slået ihjel. Kvinder og børn 
blev sat ind i busser og kørt til 
Mosul, hvor børnene blev taget 
fra deres mødre og konverteret til 
islam. De smukkeste kvinder blev 
solgt på et marked i Mosul eller 
givet som gave til højtstående 
folk i IS,” fortæller Bahzad, mens 
hans ryster på hovedet, som om 
han ikke selv tror på det, han 
fortæller. 

SPISTE BLADE FRA TRÆERNE 
Før IS invaderede Sinjar, nåede 
mange yezidier at flygte ud af byen 
og op på bjerget. Her blev de fan-
get i brændende hede uden mad 
og drikke. ”Der var mange, der 
aldrig så noget til de nødhjælps-
pakker, som amerikanske og briti-
ske fly smed ned over bjerget, så 
de spiste blade fra træerne, fordi 
de var så desperate,” fortæller 

Bahzad. Ifølge ham er der stadig 
mange familier, som gemmer sig 
i Sinjar-bjergets huler: ”De kan 
ikke kende forskel på de kurdiske 
styrker og krigerne fra Islamisk 
Stat, så de tør ikke komme frem,” 
forklarer han.

UKENDTE KØRETØJER I NATTEN
Situationen i Bahzads hjemby Shik-
han er et billede på den usikkerhed, 
folk i området dagligt må forholde 
sig til. De uhyrligheder, der berettes 
om blot få kilometer derfra, fylder 
befolkningen med frygt, og en stor 
gruppe af byens yezidier, herunder 
Bahzads brors svigerforældre, rejste 
derfor sammen med flere andre til 
Tyrkiets hovedstad Ankara for at 
registrere sig hos FN. Men da de 
ikke havde nogen indtægt og risi-
kerede fyring fra deres job hjemme 
i Shikhan, rejste de tilbage igen. 
”En anden, jeg kender, som bor i 
Shikhan, blev en nat vækket af en 
lastbilkonvoj, der kørte gennem 

byen,” fortæller Bahzad. ”Han 
tænkte, at nu var det sket: Nu var 
Islamisk Stat kommet til byen. Men 
lastbilerne kørte videre, og han 
aner ikke, hvem de var.”
Yezidierne og Nordiraks andre min-
dretal står over for et umuligt valg: 
Rejser de, mister de alt det, de har 
bygget op gennem generationer. 
Kommer Islamisk Stat til deres by, 
mister de livet. 

Yezidier samler ind
Ezidi Kulturforening Danmark har samlet ind til 
de fordrevne i Nordirak, og tre medlemmer tog 
i begyndelsen af oktober selv til Nordirak for at 
hjælpe de fordrevne. Da yezidierne er en særlig 
udsat gruppe, er de et vigtigt mål for Mission Østs 
nødhjælpsindsats. 
Foreningen blev stiftet i 2006 af en gruppe herbo-
ende yezidier, herunder Bahzad Mourad. 

Mange børn har mistet hele deres familie på Sinjar-bjerget. Ezidi Kulturforening Danmark undersøger muligheden for at 
adoptere nogle af de børn, der har mistet deres forældre.

55



Kristne Bassima Ibrahim 
og hendes familie nåede 
at undslippe Islamisk Stats 
myrderier i deres hjemby 
i det nordlige Irak. Nu bor 
de i en kirke nær den kur-
diske by Dahuk og venter 
på en afklaring, som har 
lange udsigter.  

Rummet, hvor Bassima bor med 
sine tre børn, deres ægtefæller 
og børnebørn, er fire meter langt 
og tre meter bredt. De er i alt 
22 mennesker stuvet sammen i 
det lille rum, der ligger i en kirke 
tæt på byen Dahuk i den kurdisk 
kontrollerede del af Nordirak, hvor 

hundredetusinder af kristne og 
yezidier er flygtet hen de seneste 
måneder. 

ET SIDSTE DESPERAT FORSØG  
Bassima og hendes familie kommer 
fra den assyriske by Bashiqa, som er 
på størrelse med Esbjerg og ligger 
sydøst for Dahuk i det område, 
Islamisk Stat indtog i begyndelsen 
af august. Bassima fortæller om den 
skæbnesvangre dag, hvor Islamisk 
Stat kom: 
“Vi vågnede om morgenen den 3. 

august, gik på arbejde og tog i bu-
tikkerne for at købe brød og andet, 
vi havde brug for. Men klokken 
15 fik vi at vide, at Islamisk Stats 
styrker var på vej, og alle familierne 
begyndte at forlade Bashiqa.”
De 75 kristne familier nåede at 
komme ud af byen, inden Islamisk 
Stat kom, men blev stoppet på 
grænsen til det kurdiske selvsty-
reområde af det kurdiske militær, 
der sagde, at ingen kunne komme 
ind i Kurdistan. I et sidste desperat 
forsøg på at slippe bort prøvede de 

Mine børnebørn har ingen fremtid her

Utilstrækkelig lægehjælp er et stort problem for de 670.000, der 
er fordrevet i Nordirak denne sommer. Samtidig mangler de 
mange fordrevne rent vand at drikke og basal hygiejne. Det gør 
risikoen for spredning af  smitsomme sygdomme meget høj.

Bassima og familien 
bor i alt 22 mennesker 
i et lille rum i en kirke 

uden for Dahuk. 
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kristne familier fra Bashiqa at kom-
me ind i Kurdistan via en anden by. 
Denne gang havde de heldet med 
sig  og kom igennem til Dahuk. 

SYGDOM OG KULDE 
Ligesom tusindvis af andre for-
drevne, der har søgt husly i kirker, 
på skoler og i tynde telte i og om-
kring byerne Dahuk og Erbil, ved 
familien Ibrahim ikke, hvad der skal 
ske med dem. “Hvis ingen hjælper 
os, vil vi bo her for evigt. Vi kan 
ikke gøre noget på egen hånd. Vo-
res hjem er blevet overtaget, og vi 
kan ikke tage tilbage. Det er meget 
svært at komme på en løsning,” 
siger Bassima. 
Imens trænger de praktiske proble-
mer sig på. Der er ikke rent vand 
nok til de mange familier, så tøjvask 
og personlig hygiejne er vanskeligt, 
og den nært forestående vinter er 

et stort problem: ”Det kan allerede 
begynde at blive koldt i september, 
og vi har ikke vores vintertøj med,” 
forklarer Bassima. 

UDDANNELSE I FARE
Udover manglen på basale fornø-
denheder, bekymrer familien sig 
også for børnenes uddannelse. 
“Jeg har to døtre og to sønner, og 
de gik alle i skole i Bashiqa, men 
her kan de ikke foretage sig no-
get,” fortæller Bassimas svigerdat-
ter Jacqueline. Bassima supplerer: 
“Mine børnebørn kan ikke kurdisk, 
så de kan ikke gå i skolerne her. De 
har ingen fremtid her.” 

Jacqueline med 
sin mand Athi 
og sønnen 
Matthias. 
Jacqueline 
er bekymret 
for, hvordan 
det skal gå 
børnene, når 
de ikke kan 
komme i skole.

De irakiske kirker frygter udslettelse  
De kristne samfund på Nineve-sletten i det nordlige 
Irak har eksisteret i 1.700 år og er dermed verdens 
ældste. Men efter sommerens massive forfølgelser 
frygter de, at de er ved at blive udslettet. 
Derfor samledes patriarkerne for de fire gamle kirker 
den 23. august til en historisk fællesgudstjeneste i 
Dahuk for i forening at forholde sig til denne fare. 
Til gudstjenesten blev der udtrykt skuffelse over 
den manglende hjælp fra Vesten, og for første gang i 
historien opfordrede patriarkerne de kristne til at gribe 
til våben og forsvare sig selv.

En bøn til Mission Øst 
I forbindelse med gudstjenesten opfordrede patriar-
ken for den syrisk-ortodokse kirke, Ignatius Aphrem 
II, Mission Øst til at hjælpe de kristne: “Vi håber, at 
I vil være i stand til at etablere et samarbejde med 
kirkerne,” sagde han i et interview med general-
sekretær i Mission Øst, Kim Hartzner, der også deltog i 
gudstjenesten. “Kristendommen har altid været i dette 
område, og vi tror og håber, at de kristne vil forblive 
her. Vi ønsker ikke, at vores folk skal rykkes op med 
rode. På kort sigt kan det måske betyde et bedre liv i 
forhold til frihed og levestandard, men på længere sigt 
vil de miste deres identitet, deres kultur og også deres 
religion,” udtalte Aphrem II. 

Mission Øst arbejder aktivt sammen med kirkerne 
i forbindelse med uddeling af nødhjælp til de 
kristne fordrevne. 

Patriarken for den syrisk-ortodokse kirke, Ignatius Aphrem II
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Mission Østs nødhjælpsindsats i Nordirak
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 Iraks kristne
Der eksisterer adskillige kirkesamfund i 
Irak. De største grupper tilhører henholdsvis 
syriske og armenske menigheder. 

Da Saddam Hussein blev styrtet i  2003 og 
under de efterfølgende konflikter, flygtede et 
stort antal kristne ud af landet. 

I 1987 var der 1,4 mio kristne i landet, i dag 
er der mindre end 450.000. Mange kirker er 
blevet angrebet med bilbomber, og kristne er 
flere steder blevet tvangsomvendt til islam. 

 Hvad er Islamisk Stat?
Islamisk Stat (IS) er en radikal islamistisk terrororgani-
sation, der ønsker at indføre et kalifat og sharia-lov i 
store dele af Mellemøsten. 

IS har erobret områder i Syrien og trængte i juli og 
august 2014 ind i det nordlige Irak. 

IS har anslået op mod 30.000 krigere og har rekrutteret 
i hundredvis fra vestlige lande som Storbritannien og 
Danmark. 

Organisationen er også kendt under navnene ISIS eller 
ISIL (Islamisk Stat i Irak og Syrien/Levanten, dvs. den 
østlige del af Middelhavsregionen).  

 De fordrevne i Irak
•  Op imod 670.000 mennesker er fordrevet af Islamisk Stat 

i det nordlige Irak.

•  Det anslås, at der samlet er 2,8 milioner internt for-
drevne i landet, svarende til hver 10. iraker.

•  De fordrevne er både kristne, yezidier, shia-muslimer og 
sunni-muslimer, der er uenige  i IS's synspunkter.

•  Yezidierne er særligt udsatte, fordi de som gruppe er de 
fattigste. Mange må overnatte på marker og under broer, 
fordi de ikke har et netværk, som kan hjælpe dem.
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Mission Østs nødhjælpsindsats i Nordirak
Det internationale samfund står med krisen i Nordirak over for en kolossal udfordring. Som 
certificeret nødhjælpsorganisation udfører Mission Øst et vigtigt arbejde direkte i de berørte 
områder i Nordirak. Læs her, hvordan Mission Øst griber arbejdet an.

PROBLEMER UNDERSØGES
Tre personer fra Mission Øst, heriblandt ge-
neralsekretær Kim Hartzner, rejser til Nordi-
rak for at vurdere situationen og etablere 
kontakt til den syrisk-ortodokse kirke. Kirken 
har sørget for husly til de fordrevne, men er 
hårdt presset.
Der uddeles fødevarehjælp til 1.100 kristne 
familier og 400 yezidi-familier. 

AUGUST
HJÆLPEN INTENSIVERES
To nødhjælpseksperter sendes ud for at vur-
dere, hvor det langsigtede behov er størst. 
De anbefaler fokus på vand, sanitet og 
hygiejne, vinterudstyr samt madkuponer, da 
disse områder vurderes at kunne redde flest 
liv. Arbejdet koncentreres i byerne Dahuk, 
Semel og Zakho. 
Det besluttes, at Mission Øst fremover skal 
samarbejde med schweiziske Medair og 
britiske Tearfund, der begge er medlemmer 
af den kristne alliance Integral. 

SEPTEMBER

PERMANENT TILSTEDEVÆRELSE 
Mission Øst har oprettet kontor i Irak med 
fem udenlandske nødhjælpsarbejdere fast 
stationeret, og arbejdet kan for alvor gå i 
gang. Mission Øst uddeler fortsat madku-
poner, som de fordrevne kan bruge på de 
lokale markeder, da der er tilstrækkelig mad 
at købe i området. På denne måde sikrer 
man, at der bliver holdt gang i den lokale 
økonomi. På lang sigt yder Mission Øst også 
psykosocial støtte til traumatiserede familier 
og uddanner lokale partnere.

OKTOBER
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R U M Æ N I E N

Et faldefærdigt hus og to sultne børn

Paula og Antons far Predea gør 
sit bedste for at forsørge fami-
lien. Men det er svært i en fattig 
landsby i Rumænien.

 Mission Øst i Rumænien
I Rumænien arbejder Mission Øst 
sammen med Solia Speranţei (Håbets 
budskab), der hjælper fattige og 
marginaliserede mennesker med 
omsorg og støtte. 

Arbejdet består i:
•  Materiel, psykologisk og social støtte 

til fattige familier og mennesker med 
handicap eller kronisk sygdom. 

•  Hjælp til medicin og lægebehandling. 
•  Uddeling af julepakker til fattige 

familier og børn indlagt på hospitalet. 

Den sidste hjælpepakke 
fra organisationen Solia 
Speranţei blev starten 
til et nyt liv for et fattigt 
søskendepar i et falde-
færdigt hus i Rumænien.

En dag var Felicia Rotar fra Mission 
Østs rumænske partnerorganisa-
tion Solia Sperant 

´
ei ude og dele 

pakker med mad ud til fattige 
roma-familier. Da der kun var en 
enkelt pakke tilbage, fik hun øje på 
et faldefærdigt hus med to børn i 
haven. ”Jeg gik hen og begyndte 
at tale med dem,” fortæller Felicia, 
”de var meget bange.”
Børnene var søskendeparret Anton 
og Paula på 9 og 11 år, og det viste 
sig, at de var efterladt alene i huset 

uden mad. Børnene fik pakken, og 
herefter begyndte Felicia at besøge 
dem jævnligt. ”Jeg husker en vin-
terdag, hvor de lige var kommet 
hjem fra skole, og der hverken var 
mad eller varme i huset,” fortæller 
hun. 

FORLADT AF DERES MOR
Anton og Paulas  historie minder 
om mange andre fattige rumænske 
børns. For at være i stand til at for-
sørge familien rejste deres mor Maria 
kort efter Antons fødsel til Spanien 
for at arbejde. Hun kom hjem igen, 
men ægteskabet mellem hende og 
faderen Predea haltede, og i 2008 
blev parret skilt. Predea fik forældre-
myndigheden over børnene. 
Efter dette slag sank Maria ned i et 
ødelæggende alkoholmisbrug, og 
hun besøger sjældent sine børn. 
Børnenes far Predea har svært ved 

at klare sig for de penge, han tjener 
som arbejdsmand i landsbyen, så 
derfor må familien tit gå sultne i 
seng. Samtidig er familien i fare for 
at miste deres faldefærdige hjem, 
fordi Predeas bror gør krav på det. 

NU TAGER PAULA ANSVAR 
Da Felicia havde lært Anton og 
Paula at kende, tog hun en rask 
beslutning. Hun forsynede børnene 
med mad og tøj af egen lomme og 
tog dem med til et børnehus, hvor 
fattige børn to gange om ugen 
kan få hjælp til lektierne af frivillige 
studerende og møde andre børn i 
samme situation. Felicia fortæller 
om Anton og Paulas udvikling: “I 
begyndelsen var de bange og havde 
svært ved at tale med andre menne-
sker. Nu er de helt anderledes. Især 
Paula er blevet mere åben og tager 
aktivt ansvar for sin lillebror.” 
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B U R M A

Ramjita er 15 år og det ældste af 
seks børn. Hun bor med sin familie 
i en lille landsby i Nepal flere dages 
vandring fra flyvepladsen, som er 
adgangspunktet, når udviklingsfolk 
og trekkingturister vil ud og ind af 
de smukke snedækkede bjerge, 
som er Ramjitas hjem.
Ramjita er svagtsynet og hørehæm-
met, og tidligere opfattede hendes 
familie hende som en byrde og be-
handlede hende ikke særlig pænt. 
Hun fik ikke ordentligt tøj, og hun 
kom ikke i skole. Den eneste, der 
tog sig af Ramjita, var hendes 

bedstemor. Så Ramjita tilbragte det 
meste af sin tid med at følge sin 
bedstemor, når hun vogtede kvæg.

BIDRAGER TIL FAMILIEN
For to år siden blev Ramjita invite-
ret til at deltage i en kvindegruppe. 
Her skulle hun både lære at læse 
og skrive og få mere viden om sine 
rettigheder i samfundet. Dengang 
fortalte vi, hvor glad Ramjita var 
for gruppen, og hvordan de øvrige 
medlemmer lærte at opfatte hende 
som et ligeværdigt menneske. De 
begyndte endda at beskytte hende 

mod andres nedladende kommen-
tarer og bad hendes familie tage 
sig ordentligt af hende.
I dag har Ramjita lært alfabetet, og 
hun kan skrive sit eget navn. Mission  
Øst har desuden støttet Ramjita 
og hendes familie i at opnå en lille 
handicappension. Så nu bidrager 
Ramjita til familiens overlevelse med 
cirka 65 kroner om måneden. Det 
lyder måske ikke af meget, men det 
har betydet, at Ramjita har ordent-
ligt tøj og får mere at spise. Ramjita 
er også blevet en mere udadvendt 
pige, og også hendes forældre er 
begyndt at lytte til hende.
Nu, hvor hun har oplevet, hvordan 
livet kan forandres af kontakt ude-
fra, har Ramjita fået nye drømme:
”Jeg ville ønske, jeg kunne op-
leve Simkot (distriktshovedkvarteret 
red.) og andre byer,” siger Ramjita.

Et nyt liv til Ramjita

Ramjitas familie opfattede 
førhen Ramjita som en byrde. 
Men efter at hun fik mulighed 
for at deltage i kvindegrup-
pen, har hun fået mere selv- 
tillid.

I begyndelsen af 2013 bragte vi her i bladet historien 
om Ramjita Rokaya. En ung pige med handicap, som 
trods alle odds var begyndt i en læsegruppe. Her kan 
du læse om, hvordan det siden er gået Ramjita.

N E P A L

Ramjita er en del af 
én af Mission Østs 
læsegrupper for 
kvinder. Her lærer 
fattige kvinder at læse, 
og samtidig bliver 
de oplyst om deres 
rettigheder. Mission 
Øst støtter i alt 1.728 
kvinder gennem 
læsegrupper.
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Arbejdsløsheden blandt unge med 
handicap i Armeniens fattige Tavush-
provins er skyhøj, og selvom langt 
flere unge med handicap i dag får en 
uddannelse, har de stadig svært ved 
at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Det har Mission Øst sammen med 
den lokale organisation Bridge of 
Hope og en række unge frivillige 
besluttet at gøre noget ved.
Blandt dem, som deltager i kam-
pen, er parret Karine på 30 år og 

Vazgen på 33. Parret, der selv har 
oplevet, hvor svært det kan være 
at finde et arbejde, når man har 
et handicap, har netop sammen 
med 118 andre yngre mennesker 
med handicap været på kursus i, 
hvordan man skaffer sig selv og 
sine ligesindede et job.
”Før troede vi ikke, det var muligt, 
men kurset fik os til at indse, at 
handicap ikke skal være en barriere 
for at få et aktivt arbejdsliv. Kurset 

fik os faktisk til at glemme, at vi 
har et handicap,” fortæller Karine.

ISOLATION OG MINDREVÆRD
Karine og Vazgen Taghmazyan 
mødte hinanden på et genoptræ-
ningscenter for personer med fysiske 
handicap i Armeniens hovedstad 
Yerevan tilbage i 2002. ”Vazgen 
havde brækket ryggen som soldat 
ved grænsen til Aserbajdsjan, og jeg 
har haft problemer med at gå, siden 
jeg sad fastklemt under jordskælvet 
i 1988,” fortæller Karine og tager 
Vazgens hånd. 
I dag har parret datteren Milena på 
7 år og sønnen Robert på 11 år, og 
de forsørger også Vazgens gamle 
mor, som bor hos dem i deres lille 
toværelses lejlighed. 
Karine og Vazgen har begge op-
levet at være isoleret fra resten af 
samfundet. Vazgen har svært ved 
at komme rundt i landsbyen i sin 
kørestol, fordi de fleste bygninger 
ikke er handicapvenligt indrettet. 
Og Karine har måttet kæmpe med 
følelsen af mindreværd. ”Da vores 
søn skulle starte i skolen, lå jeg 
vågen og tænkte på, hvordan de 
andre børn og forældre ville be-
handle ham, om de ville acceptere 
ham, når begge hans forældre har 
et handicap?” fortæller hun.

Retten til et arbejdsliv

Af Anna Avetisyan, 
projektkoordinator for 
Mission Øst i Armenien

Vazgen Taghmazyan 
tjener en lille indkomst 
ved at reparere mobil-

telefoner i sit hjem. 

Mission Øst har gennem 20 år arbejdet for retten til et værdigt liv for børn 
og unge med handicap i Armenien. Nu begynder kampen for de unges ret 
til et arbejdsliv.
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A F G H A N I S T A N

ET AKTIVT LIV
Selv om det dengang var en kilde 
til stor bekymring, kan Karine i dag 
smile og lave sjov med situationen. 
Vendepunktet for familien kom, 
da de blev aktive i organisationen 
Bridge of Hope. 
”Det har ændret vores opfattelse af 
os selv, og det betyder, at vi i dag har 
masser af venner og kommunikerer 
med de andre forældre på skolen 
uden problemer,” smiler Karine. 
Karine og Vazgen er glade for, at 
de nu er en del af Mission Østs 
og Bridge of Hopes projekt for at 
skaffe unge i arbejde. ”Nu tror vi 
på, at det vil lykkes os,” siger de.

Som en del af projektet ’Retten til et arbejdsliv’ har Mission Øst lavet 
en spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsgiverne i Armeniens fat-
tigste provins Tavush.

Undersøgelsen viste, at uvidenhed er den største barriere mod at ansætte mennesker med 
handicap. Mange arbejdsgivere vidste for eksempel ikke, at den armenske stat giver tilskud 
til lønnen og forskellige andre fordele, hvis en virksomhed ansætter en person med handicap.

INGEN ANSØGNINGER
Mange arbejdsgivere angav også, at de ikke modtager an-
søgninger eller jobforespørgsler fra personer med handicap, 
og at de derfor ikke betragtede denne gruppe som mulige 
medarbejdere.
Knapt halvdelen af de adspurgte vurderede, at de vil få brug 
for nye medarbejdere i løbet af de næste par år. Heraf angav 
en femtedel, at de ikke ville have noget imod at ansætte en 
person med handicap.
”Næste skridt er at kvalificere mennesker med handicap til 
at kunne udfylde disse stillinger og at sætte en kampagne 
i gang, som motiverer resten af arbejdsgiverne til også  at 
ansætte mennesker med handicap,” siger Anna Avetisyan, 
Mission Østs armenske projektleder.

Hvad siger arbejdsgiverne?

Projekt 'Retten til et arbejdsliv'
Projektet, som skal nå ud til 120 unge mellem 16 og 30 år, varer 
tre år og har tre faser:
1.  De unge lærer, at de har ret til at være en del af samfundet, 

herunder til et arbejdsliv. Samtidig går projektet i dialog 
med de lokale arbejdsgivere, som skal ansætte de unge.

2.  Der oprettes praktiske kurser, som kvalificerer de unge til at 
komme i job. Kurserne etableres på baggrund af interviews 
med de lokale arbejdsgivere.

3.  De unge bliver støttet i at søge jobs, de er kvalificeret til og 
tror på, de kan mestre.

Karine og Vazgen ser lysere på fremtiden nu, hvor de er begyndt at tro på, at de har ret til et job.
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K O R T  N Y T

Ny bog om Syrien
DR’s krigskorrespondent Puk Damsgård har på baggrund af sine rejser i det krigshærgede 
Syrien skrevet bogen ”Hvor solen græder.” Gennem skildringen af Puk Damsgårds farlige 
færd ind i det krigshærgede Syrien og de mennesker hun møder på sin vej, introduceres 
læseren til baggrunden for konflikten i landet. 
Politikens Forlag, 268 sider, 250 kr.

Følg Mission Øst på facebook 
Her får du blandt andet sidste nyt  

fra vores arbejde i Irak. 

Global sult er faldet
På ti år er antallet af mennesker, der sulter, 
faldet med 100 millioner på verdensplan, 
skriver FN i en årlig statusrapport om sult i 
verden. Dermed er 2015-målet om at halvere 
antallet af sultende mennesker inden 2015 
ved at være nået. Der er dog fortsat 805 mil-
lioner mennesker i verden,  som sulter. 

Nordkorea: Videreuddannelse  
og medicin til børnehjemmene
I nærmeste fremtid udvider Mission Øst sin hjælp til de tre 
børnehjem i Haeju i Nordkorea. Mission Øst har tidligere 
givet legetøj og pædagogiske materialer til hjemmene. Nu skal 
personalet lære mere om, hvordan man stimulerer børnene 
mentalt. Børnehjemmene skal også have lægemidler, så de 
børn, der har hudsygdomme som følge af underernæring, 
kan komme i behandling. Mission Øst fortsætter desuden sin 
hidtidige støtte, som blandt andet består af mad, varmt tøj, 
madrasser og tæpper.
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Indsamling til klima-intelligent landbrug
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og en række andre kirkelige organisationer 
med addresse på Diakonissestiftelsen, samlede i september ind til Mission Østs 
projekt ”Klima-intelligent landbrug” i Nepal, hvor fattige bønder får hjælp til at 
forbedre høstudbyttet, så de kan brødføde deres familier hele året. Indsamlingen 
er en del af en fast grøn temauge, som arrangeres hvert år i september. 

Læs mere på www.gronkirke.dk
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I Mission Øst bruges 84 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennem-
sigtighed, så vores støtter kan se, 
at det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

Sådan støtter du 
Mission Øst Brug hjemmesiden eller 

girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller 
via girokortet på bagsiden.

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

14.800 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 14.800 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 
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.

Start en indsamling 
i din kirke …

Ønsk dig en donation  
til din fødselsdag …

Eller fi nd selv på din 
egen idé! 

Har du spørgsmål? Ring til fundraiser Susanne Madsen på telefon 39 61 20 48 eller skriv på susanne.madsen@missioneast.org

Start din egen indsamling til Irak

Nu kan du oprette din egen online-
indsamling: 

• Det er en nem måde at aktivere dit 
online-netværk på.

•  Det er hurtigt at komme i gang. 
•  Du kan følge, hvordan indsamlingen 

går dag for dag.  

Læs mere på 
www.missioneast.org/egen-indsamling. 
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