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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.
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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.


