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Nepalesisk pige fra fattig familie  
risikerer børneægteskab for at redde  
familien økonomisk.

Navne på personer under 18 år og  
særligt udsatte er blevet ændret for  
at beskytte deres identitet.

Mission Øst hjælper udsatte
mennesker og støtter lokalsamfund  
i at styrke og organisere sig selv
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet  
udviklingshjælp baseret på kristne  
værdier og hjælper mennesker i nød 
uanset etnicitet, religion og politisk  
ståsted. Mission Øst gennemfører 
projekter direkte eller gennem lokale 
partnere i Afghanistan, Armenien, Irak, 
Myanmar, Libanon, Syrien, Nepal,  
Nordkorea, Tadsjikistan og Nigeria.
Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre den danske og tyske 
stat, EU og FN. Vi er certificeret af Core 
Humanitarian Standard (CHS) og er 
medlem af Integral Alliance. Mission Øst 
følger Røde Kors' Code of  Conduct og 
lever op til Sphere standarderne.
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Alle mennesker er 

lige meget værd.  
Selvfølgelig! 

Leder

Alle mennesker er lige meget værd og 
skal derfor også have lige ret og mulig-
hed for at udfolde sig. Det kæmper vi 
for i Mission Øst.

Ikke desto mindre nedvurderes visse 
befolkningsgrupper efter køn, alder, 
kaste eller handicap. I Nepal tvinges børn 
til arrangerede børneægteskaber for at 
redde familien økonomisk. I Irak bliver 
yazidikvinder udstødt efter befrielsen fra 
Islamisk Stat og deres børn kan ikke få 
irakisk statsborgerskab. Og i Tadsjikistan 
udskammes børn med handicap af familie 
og samfund. 

Retten til mad og vand er også central  
i mange af vores programmer, fx i Afgha-
nistan, hvor vi lige nu ser at mange famili-
er bliver tvunget ud i desperate hand-
linger og umulige valg som eksempelvis 
at sælge et af deres børn for at kunne 
skaffe mad til resten af familien.

Mennesker får ikke samme ret til ud-
dannelse og arbejde, fordi de ikke regnes 
for lige meget værd. 

Det gør vi noget ved i Mission Øst. 
Først og fremmest ved at behandle alle 
i vores projektområder – både medar-
bejdere og modtagere – med værdighed 
og respekt. Dernæst ved målbevidst at 
bekæmpe ulighed i de lokalsamfund, vi 
hjælper. 

De udstødte bliver bevidste om deres 
rettigheder i selvhjælpsgrupper. Deres 
familier gøres opmærksom på interna-
tionale menneskerettigheder. Og lokale 
myndigheder motiveres til at indføre 

disse rettigheder i love og implementere 
dem i praksis.

Det er ikke altid nemt, indrømmet!  
I Nepal står vi over for en flere tusind år 
gammel tradition, der tvinger unge piger 
til ægteskab, børnefødsel og hårdt husar-
bejde. I Irak kæmper yazidikvinder for at 
komme fri af voldsomme traumer efter 
sexovergreb af Islamisk Stat. Og i Tadsji-
kistan skjuler man børn med handicap og 
låser dem inde i husets afkroge af skam 
og frygt for udstødelse. 

Alt dette løses ikke med gode intenti-
oner, selv om de er vigtige for at holde 
os på sporet. Vi må tage udgangspunkt 
i den konkrete virkelighed og arbejde 
derfra. Hjælpe pigerne til at gennemføre 
skolegang og få en uddannelse. Støtte 
kvinderne i at finde selvværd og udleve 
deres drømme om et værdigt liv. Og 
hjælpe med at få børn med handicap ud 
af skyggen og vise det omgivende sam-
fund, hvor vidunderlige mennesker er i al 
deres forskellighed.

For ret skal være ret. Alle mennesker er 
lige meget værd og skal derfor også have 
lige ret og mulighed for at udfolde sig. 

Tak for støtten til vores arbejde med at 
fremme alle menneskers lige værd. 

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær
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Generalsekretær Betina 
Gollander-Jensen har for 
nyligt besøgt Nepal og set 
fattige mangedoble deres 
indtægt ved hjælp af viden og 
støtte fra selvhjælpsgrupper. 

”Jeg er virkelig positivt over-
rasket over, hvor let vi faktisk 
kan ændre folks tilværelse. 
Fra at de ikke kan brødføde 
sig selv mere end 3-4 måne-
der om året, har de pludselig 
en minimumsindtægt hver 
måned. Og det kan vi gøre 
med ganske få midler,” for-
tæller generalsekretær Betina 
Gollander-Jensen.

Mission Øst er ude i de fjer-
neste egne af det nordvestlige 

Nepal, hvor der ikke er andre 
internationale organisationer. 
Her støtter Mission Øst om-
kring 1.000 familier - 60.000 
mennesker - spredt ud over 
mange forskellige landsbyer.

Tjener nu op til  
10 gange så meget
Mission Øst går frem efter 
samme koncept i hver lands-
by. Sammen med landsby-
ledere identificeres de mest 
sårbare mennesker. Derefter 
dannes selvhjælpsgrupper for 
unge, kvinder og personer 
med handicap. Og så går hver 
gruppe i gang med pensum 
i de lærebøger, som Mission 
Øst har udviklet.

I selvhjælpsgruppen lærer 
deltagerne at læse, skrive og 
regne. Derefter lærer de om 

deres rettigheder og hvordan 
de kan henvende sig til lokale 
myndigheder, så de ikke bliver 
snydt for serviceydelser.

Det næste skridt i pensum 
er, at deltagerne får hjælp til 
at gå i gang med et erhverv, 
der kan give dem en rimelig 
indkomst og få deres økonomi 
til at hænge sammen. 

Eksempelvis har deltagere 
øget deres indtægt op til 10 
gange ved at gå fra at dyrke 
ris og hvede, som er de tradi-
tionelle afgrøder, til at dyrke 
grøntsager som blomkål, 
auberginer, kartofler, løg og 
chili. Grønsager er nemlig 
i højere kurs på det lokale 
marked. 

Til sidst får deltagerne også 
viden om, hvordan de kan 
håndtere klimaforandringerne.

Nepalesere vil inddrage  
deres naboer
Generalsekretæren blev rørt 
over nepalesernes indstilling:

”Når jeg spurgte deltagerne, 
hvad de ønsker sig for frem-
tiden, så sagde de, at de øn-
skede, at mange flere kunne 
komme ind i selvhjælpsgrup-
pen og starte en forretning. 
De sagde ikke: Det var heldigt 
for mig, og nu vil jeg selv have 
mere og mere. 

Det viser noget om nepale-
sernes samhørighed. De har 
en lokalfølelse, hvor de passer 
på hinanden. Det er meget rø-
rende og en sammenhængs-
kraft, vi som organisation skal 
understøtte.”

NEPAL

VERDEN I ØST

Beskeden indsats giver 

store resultater
Af Svend Løbner, freelancejournalist 
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Før vidste de kun lidt – i dag underviser de andre
Mission Østs tadsjikiske partnerorga-
nisation Nuri Umed driver et rehabili-
teringscenter for børn med handicap i 
Penjakent.  

Nuri Umed vidste ikke meget om 
rehabilitering af børn med handicap, da 
de indgik et samarbejde med Mission 
Øst i 2012. I dag, 10 år senere, har 
Nuri Umed modtaget en pris af Tad- 

sjikistans Ministerium for Sundhed og 
Social Beskyttelse som den førende på 
området.

Alt sammen skyldes en vedholdende 
indsats, hvor Mission Øst har undervist 
Nuri Umeds medarbejdere i rehabilite-
ring af børn med handicap, og hvordan 
de inddrager forældre og samarbejder 
med lokale myndigheder om at få 

børnene ind i skoler og det almindelige 
samfundsliv. 

I dag oplærer organisationens 
medarbejdere desuden andre orga-
nisationer i at opsøge, rehabilitere og 
inkludere børn med handicap i det 
tadsjikiske samfund.

Siden Talebans overtagelse af Afgha-
nistan i august 2021 er nøden eskaleret i 
det konfliktramte land. Ud over manglen-
de penge og forsyninger er landet ramt af 
udbredt tørke, massiv arbejdsløshed og 
en galopperende Covid-19 pandemi.

Tæpper, sæbe og køkkenudstyr
Mission Øst har bl.a. hjulpet 412 fordrev-
ne i provinserne Takhar og Badakhshan. 
Hjælpepakkerne er uddelt efter grundi-
ge undersøgelser for at sikre, at det er 
mennesker med størst behov, der får del 
i hjælpen. 

Hjælpepakken indeholder tæpper, 
soldrevet lampe, sæbe og køkkenudstyr 
med bl.a. trykkoger, metalskåle, bestik og 
en vandbeholder til 10 liter. 

Ofre for mudderskred
Desuden har Mission Øst uddelt 206 
hjælpepakker til ofre for mudderskred i 
Warduj-distriktet. Massiv regn fik jorden 
til at give efter og skride, så mange  
familier mistede både hus og ejendele.  
I Warduj søger man også om hjælp til at 
genetablere en vandingskanal til overris-
ling af marker og på den måde kanalisere 
de store vandmængder til gavn - og ikke 
ødelæggelse - for befolkningen. 

Mission Øst har netop modtaget støtte 
fra Det Danske Udenrigsministerium til 
nødhjælp i det nordøstlige Afghanistan 
og i grænseområdet ved Tadsjikistan. 
Hjælpen består bl.a. af mad, vinterud-
styr og beskyttelse af piger, kvinder og 
minoriteter.

AFGHANISTAN

TADSJIKISTAN

Akut hjælp til pressede afghanere 

Lokale partnere giver 
konkret og praktisk hjælp 

Libanon kæmper med en af de 
værste finansielle inflationer i det 
21. århundrede. Kaos, tab og usik-
kerhed præger hverdagen.

En enlig syrisk kvinde med fire 
børn henvendte sig for nylig hos 
vores lokale partnerorganisation 
Tabitha. Kvinden fortalte desperat, 
at hendes mand var stukket af på 
grund af den forværrede situation i 
Libanon og at han simpelthen ikke 
kunne overskue det ansvar, han 
skulle opfylde over for sin familie. 
Ingen af børnene havde fødselsat-
tester og blev derfor ikke aner-
kendt af hverken den libanesiske 
eller den syriske regering. Kvinden 
havde heller ikke noget arbejde 
og kunne derfor ikke forsørge sine 
børn. 

Med Mission Østs hjælp fik 
kvinden støtte til at opnå juridi-
ske rettigheder. Alle fire børn fik 
fødselsattester og begyndte at 
deltage i psykosociale aktivite-
ter. I dag er børnene indskrevet i 
skolesystemet ved hjælp af vores 
lokale partnerorganisation Tabitha. 
Børnene trives og er meget glade 
for at gå i skole. 

LIBANON
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Abduls mor og søskende får kun brød – 
ingen grøntsager – og der er kun råd til at 
opvarme et enkelt rum i boligen. Skole-
gang kan der slet ikke blive tale om. 

Sådan er situationen for den lille 
familie i det fattige Rustaq-distrikt i 

Af Mohammad Aslam, 
landechef, Afghanistan
Svend Løbner, 
freelancejournalist 

Skopudserdreng kæmper for 

  familiens overlevelse

TEMA
RETTIGHEDER

11-årige Abdul har været ene om at forsørge sin familie siden farens død sidste år. Det gør han
ved at pudse folks sko på gaden. Men indtjeningen slår ikke til og varmen er på et minimum.

Takhar-provinsen i Afghanistan, hvor 
Mission Øst hjælper den lokale befolk-
ning under svære odds. 

Mission Østs nødhjælp består blandt 
andet af akut fødevarebistand, tæpper, 
sæbe og køkkenudstyr. Indtil nu har 1.234 

familier – ca. 7.400 personer – modtaget 
hjælp gennem Mission Øst siden Talebans 
magtovertagelse. En forundersøgelse i 
december fandt frem til yderligere 1.750 
særligt udsatte familier – 10.500 personer 
– som nu også får hjælp fra Mission Øst.
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11-årige Abdul sidder på fortovet 
med klude, børster og sværte i det 
fattige Rustaq-distrikt. Han går ikke 
i skole og kæmper dagligt for at få 
mad på bordet. 

Stolt af sit arbejde
”Min far døde sidste år og så skulle jeg 
skaffe mad på bordet. I dag kalder de mig 
’skopudserdrengen’, et navn jeg bærer 
med stolthed,” fortæller Abdul til Mission 
Øst.

Mission Østs lokale medarbejdere 
undersøger, hvilke familier, der har mest 
brug for hjælp og de er slet ikke i tvivl, da 
de taler med Abdul. 

Abdul tjener 80 øre for hvert par sko, 
han pudser. De fleste dage når han ikke 
at tjene mere end 8 kroner. En dag er der 
kun 5 kroner i kassen. Så må han nøjes 
med at købe seks naanbrød med hjem 
til familiens aftensmad. Naanbrød består 
blot af mel og vand. Grøntsager er en 
luksus, der bare ikke er råd til.

”Jeg ville ønske, jeg havde råd til også 
at købe ris og frugt. Jeg må prøve at 
pudse flere sko i morgen. Jeg ville ønske, 
at jeg også kunne komme i skole, men 
det er der nok lange udsigter til,” sukker 
Abdul. 

Initiativ viser mod og handlekraft
Abdul og hans familie er ekstra sårbare, 
fordi de efter farens død sidste år ikke 
så anden udvej end at flytte ind til byen 
for at finde arbejde. De fleste familier på 
landet ernærer sig ved landbrug, men i 
vinterhalvåret ligger markerne brak. Så er 
der ikke andet at gøre end at søge alter-
nativer. Og er man fattig, må man tage til 
takke med forefaldende arbejde.

’Skopudserdrengen’ Abdul viser den 
afghanske befolknings mod og handle-
kraft. De er stålsatte på at klare sig – selv 
i vintre med temperaturer helt ned til 25 
minusgrader i bjergene. Når Abdul sætter 
sig på fortovet med klude, børster og 
sværte er temperaturen ”kun” minus 10 
grader. 

På randen af en humanitær katastrofe
Mad, tæpper, ovne, ja enhver støtte fra 
Mission Øst vil være kærkommen og give 
rygstød til endnu en tørn i det forarmede 
land. 

Efter Talebans overtagelse er Af-
ghanistan på randen af en humanitær 
katastrofe. Ifølge FN står 24 millioner 
afghanere over for en akut fødevarekrise 
– de fleste af dem er kvinder og børn.

FAKTA: NØDHJÆLP
Siden Talebans magtovertagelse i 
august 2021 har Mission Øst ydet 
nødhjælp i form af:

• Kontanthjælp til mad til 2.984 
familier

• Tæpper, sæbe og køkkenudstyr til 
ca. 1.300 familier

• Adgang til rent drikkevand for 158 
familier

• Husly til 65 sårbare familier

FAKTA: NAANBRØD
Naanbrød er basiskost for afghanere. 
Brødet, der består af mel og vand, 
spises ved alle tre daglige måltider. 
Brødet bages hjemme eller købes på 
markedet, hvor det koster 80 øre – 
lige så meget som Abdul tjener på at 
pudse et par sko.  

”Jeg ville ønske, jeg havde 
råd til at købe ris og frugt. 

Jeg må prøve at pudse 
flere sko i morgen. Jeg 
ville ønske, at jeg også 
kunne komme i skole, 

men det er der nok lange 
udsigter til.”

Mobilepay 
Send et valgfrit beløb til 71957

Hjemmeside 
Gå ind på missioneast.org/forskel

Netbank 
Støt med et valgfrit beløb til:
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærket: FORSKEL

Støt familier som 
Abduls og gør en  
verden til forskel
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Rehma blev taget til fange af Islamisk 
Stat (IS) og placeret i en kælder i ni 
måneder, inden hun endelig slap 
fri. I dag er den unge yazidikvinde 
ved at komme sig på Mission Østs 
medborgercenter. 

Rehma er i gang med at male en ung 
kvinde, hvis ene øje er såret, men som 
alligevel strækker armen frem med et 
STOP skrevet i håndfladen. På Mission 
Østs medborgercenter i Sinjar lærer hun 
at bearbejde sin sorg ved at male lige det, 
hun føler. 

Hun maler koncentreret. Hun vil sende 
et tydeligt signal til verden: Vanviddet må 
stoppe! For IS holder stadig folk fanget 
og misbruger unge piger som sexslaver. 

Rehma fortæller sin historie, da jeg 
besøger Mission Østs medborgercenter i 
yazidiernes hovedby Sinjar.

Af Betina Gollander-Jensen, generalsekretær

Yazidikvinde til Islamisk Stat:

 Uhyrlighederne 
må stoppe!

Islamisk Stat gjorde Rehma til en  
handelsvare og fratog hende friheden.  
I dag har 17-årige Rehma genfundet  
sin stemme ved at male.

TEMA
RETTIGHEDER
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Yazidikvinde til Islamisk Stat:

Uhyrlighederne 
må stoppe!

FAKTA
Overlevende yazidier holdes  
i live på Sinjar-bjerget
Mission Øst var en af de første 
hjælpeorganisationer til at komme 
op med hjælp på Sinjar-bjerget i 
december 2014. Den dag i dag er 
vi fortsat en af de få internationale 
organisationer, der støtter tusinder 
af fordrevne yazidier på Sinjar-bjer-
get. Støtten omfatter både akut nød-
hjælp, traumebehandling og støtte 
til at opnå et levebrød.

Maleri udført af yazidikvinde på Mission  
Østs medborgercenter i Sinjar. 

stadigvæk på de mennesker, der sidder 
nede i den kælder.” 

Det er en historie, der ikke er fokus på. 
Der sidder stadig mennesker fanget hos 
IS. Der er over 3.000 piger og kvinder, 
som ingen aner hvor er henne. 

Man fatter ikke, at den krig er overstå-
et, og så er der stadig nogen, der holder 
yazidierne som slaver. 

Fordøm IS-overgreb som folkedrab
Rehma viser mig sit maleri af kvinden, der 
rækker en advarende hånd ud fra kroppen. 
Kvinden er såret og har ar. Et synligt tegn 
på, at hun også er traumatiseret indeni. Da 
jeg spørger ind til billedet, fortæller hun, at 
hun vil sætte en grænse: IS må altså stoppe 
med alle deres uhyrligheder!

Her kan verdenssamfundet støtte op 
om Rehma og alle overlevende yazidier 
ved at anerkende Islamisk Stats overgreb 
på yazidierne som folkedrab. Derved kan 
IS-krigere retsforfølges, og derved kan 
yazidierne få en smule oprejsning. 

Rehmas historie er blot en af mange 
hundrede, der dokumenterer det samme. 
Islamisk Stat begik folkedrab den 3. 
august 2014 og frem, da de henrettede 
mænd, voldtog kvinder og bortførte unge 
piger som sexslaver for at udrydde det 
yazidiske mindretal fra Jordens overflade. 

FN, Europa-Parlamentet og en række 
europæiske lande har allerede anerkendt 
overgrebene som folkedrab. Men Dan-
mark tøver. 

Lammet af skræk
Rehma er en lille pige på 10 år, da IS 
indtager Sinjar den 3. august 2014. Hun 
står lammet af skræk sammen med sine 
forældre, to brødre og tre søstre. 

IS-krigerne tager først hendes far og 
brødre til fange. Så tager de hendes 
storesøster, som var i det man kan kalde 
den giftefærdige alder. Rehma ser dem 
aldrig igen.

I dag ved vi godt, hvad der skete med 
alle de mænd, der blev fanget af IS. De 
blev henrettet koldblodigt. Og unge kvin-
der gjorde de til sexslaver. 

Fordi hun selv kun er 10 år, får hun lov til 
at blive sammen med sine to små søskende 
og deres mor. De bliver flyttet rundt fra 
sted til sted, indtil de ender i Raqqa, som 
var Islamisk Stats hovedby i Syrien. 

Fanget i en kælder
I Raqqa bliver hun solgt sammen med 
moren og de to små. Og så kommer hun 
til et sted, hvor hun stadig kan huske, at 
hun går 16 trappetrin ned. Ikke 15, ikke 
17, men præcis 16 trin ned ad trappen 
til en mørk kælder. Her sidder mange 
mennesker klemt sammen og sulter. Hun 
sidder der i 9 måneder.

Hun er heldig for nogen fra landsbyen 
opsporer dem og fortæller det videre. 
IS handler jo med de her mennesker. Da 
landsbychefen hører at familien er taget 
til fange i Raqqa køber han dem fri. 

Tænker stadig på fangerne
Rehma kommer endelig hjem til Sinjar, 
hvor hun kommer i berøring med Mission 
Øst gennem det medborgercenter, vi dri-
ver i byen. Her får hun traumebehandling 
gennem samtaler og malekurser. 

Da jeg møder hende, er hun 17 år, men 
hun fremstår stadig som en tiårig. Det er 
som om hun er gået i stå, lammet, ja selv 
hendes lille krop er mærket af det lange 
fangenskab.  

Da jeg spørger: ”Hvad tænker du om 
fremtiden?” svarer hun: ”Jeg tænker 

”Jeg tænker stadigvæk på 
de mennesker, der sidder 

nede i den kælder.”

Mobilepay 
Send et valgfrit beløb til 89164

Hjemmeside 
Gå ind på missioneast.org/yazidi

Netbank 
Støt med et valgfrit beløb til:
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærket: YAZIDI

Støt yazidierne 
– giv dit bidrag i dag
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Syriske og libanesiske kvinder modtager undervisning 
på et af Mission Østs centre i Libanon.

Joohi Haleem fra Mission Øst  
er netop vendt hjem fra et besøg 
i Libanon, hvor hun bl.a. besøgte 
en nødtørftig lejr. Her har syriske 
flygtningefamilier boet i 10 år. 

Mission Østs programchef Joohi Haleem 
er netop vendt hjem fra 10 dages rejse i 
Libanon, hvor hun har tilset Mission Østs 
projekter.

Joohi er chef for Mission Østs hjælpe-
programmer i Nepal, Syrien, Libanon, og nu 
fik hun mulighed for ved selvsyn at konsta-
tere nøden i det kriseramte Libanon. 
Det var en bittersød oplevelse at rejse i 
Libanon. Landet er livligt og dynamisk, og 
folk er meget gæstfrie og imødekommen-
de. Men når man skraber i overfladen, 
opdager man at krisen kradser. 

Økonomien styrtdykker
Blot de 10 dage Joohi besøgte landet, 

blev det libanesiske pund devalueret.  
Da hun ankom kostede en amerikansk 
dollar 23.000 libanesiske pund, og var 
steget til 26.000, da hun forlod landet. 

Den økonomiske nedtur har en enorm 
indflydelse på befolkningens økonomi, 
fortæller Joohi. 

- Man fortalte mig, at en måneds
benzinforbrug koster en halv månedsløn. 
Lønningerne er stagneret, mens priserne 
stiger dag for dag. 

Men har libaneserne det svært, så står 
det endnu værre til for de 200.000 palæ-
stinensiske flygtninge og den halvanden 
million syriske flygtninge i landet. 

Interimistisk flygtningelejr 
Joohi Haleem besøgte to ud af tre centre, 
som Mission Øst driver sammen med den 
hollandske hjælpeorganisation Tabitha. 

- Her støtter vi projekter, der beskyt-
ter kvinder og aktiverer dem med at sy 

beskyttelsesmasker mod Coronasmitte, 
mens vi underviser dem i kompetencer, 
der hjælper dem til at klare sig i livet, 
fortæller hun. 

Besøget i en lille ”flygtningelejr”, hvor 
en privat grundejer har udlejet en grund 
til 20 syriske flygtningefamilier gjorde 
størst indtryk på Joohi: 

- Her har de boet under presenninger
og nødtørftigt husly i 10 år! Mange af 
dem er flygtet fra den syriske by Idlib, der 
er frontlinje i kampen mellem Islamisk 
Stat og syriske regeringsmilitser. De kan 
ikke vende tilbage, selv om de gerne vil. 
Idlib er en kampzone lige nu.

Taknemmelige for hjælpen 
Mission Øst støtter de 120 syriske 
flygtninge med undervisning i livsfærdig-
heder, ernæring og dyrkning af køkken-
haver. 

- Sagen er nemlig, at priserne på grønt-
sager er steget eksplosivt. Ved selv at 
dyrke deres grøntsager hjælper det både 
på økonomien og ernæringen, fortæller 
Joohi, der også mødte håb i flygtningelej-
ren. Men det er et håb mod alle odds. 

- De prøver virkelig at få det bedste
ud af alting. Og de er taknemmelige for 
den hjælp, de modtager fra Tabitha og 
Mission Øst. Men spændingerne mellem 
værtssamfund og flygtninge stiger – og 
det kan man egentlig godt forstå. Liba-
non har været utroligt gæstfrie gennem 
mange år, men nu er bægeret ved at 
være fuldt. 

- Der er kamp om ressourcerne. Og
under libanesisk lov må syriske flygtninge 
kun arbejde i tre sektorer: landbrug, byg-
ge og anlæg, samt opsamling af affald. 
Syriske flygtningebørn må kun gå i skole 
om eftermiddagen, når de libanesiske 

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Syriske flygtninge 

  rammer bunden 
i det libanesiske samfund
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børn er færdige. Libanesiske familier er 
i stigende grad modstandere af tanken 
om, at deres børn går i skole på samme 
tid som syriske flygtningebørn - et tegn 
på voksende spænding og stress.

Haveprojekt er et lyspunkt
Hvad føler du efter besøget i den lille flygt-
ningelejr?

- Trist! Tænk, at de har boet her i over
10 år! Tænk på kvinderne, der næsten al-
drig bevæger sig udenfor bopladsen. Og 
børnene – nogle af dem er endda født i 
lejren. Det er ikke til at bære!

Men her er Mission Østs oplæring i ha-
vebrug et lyspunkt i hverdagen, fortæller 
Joohi:

- Kvinderne var meget engagerede og

entusiastiske. De ønsker virkelig at lære, 
hvordan de kan forbedre næringsindhol-
det i maden til deres familier. 

- Når de kan dyrke grøntsager i deres
små køkkenhaver, på tagene af de skure, 

de bor i, og i potter og baljer, så får de 
bedre ernæring, øget sundhed og mere 
overskud.

Brug for en langsigtet indsats
Efter hjemkomsten er det blevet endnu 
mere klart, at der er brug for en lang-
sigtet og bæredygtig indsats. Jo, der 
er brug for akut nødhjælp lige nu. Men 
problemet er også strukturelt. 

- Lige nu prøver de at få det bedste
ud af livet for deres børn og familier. De 
flygtninge, jeg mødte, er ikke desillusio-
nerede – endnu. Men de skal mærke, at 
vi står bag dem, og de skal have redska-
ber til at løfte sig selv ud af fattigdom. 
Og det håber vi, at levebrødsprojekter 
kan bidrage til, slutter Joohi Haleem. 

TEMA
RETTIGHEDER

Mission Øst kæmper for at syriske flygtninge kan få bedre 
vilkår og kompetencer til at klare sig i livet. 

 ”Vores projekter  
beskytter kvinder og 
vi underviser dem i 
kompetencer, der  
hjælper dem til at  
klare sig i livet.”

Joohi Haleem, programchef, 
Libanon og Syrien
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15-årige Binsa fandt 
vejen ud af børneæg-
teskab. I dag er hun 
medlem af et Mission 
Øst-støttet projekt, hvor 
hun hjælper andre unge 
piger.

Af Ujjwal Amatya, landechef, Nepal

Sådan hjalp en teenagegruppe Binsa ud af 

   børneægteskab

TEMA
RETTIGHEDER

Binsa er 15 år, da hendes forældre presser hende til at gifte sig med en 
dreng fra landsbyen. Takket være støtte til Mission Øst undslipper Binsa 
børneægteskab og de negative konsekvenser ved at blive gift som barn. 
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I den fjerntliggende landsby Unapani 
i Nepal, bor 15-årige Binsa med sine 
forældre og tre ældre søskende. Familien 
driver et landbrug, men høsten rækker 
kun til 7 måneder. For at lette familiens 
byrde begynder Binsas forældre at pres-
se hende til at gifte sig med en 15-årig 
dreng, der bor i den samme landsby. 
Binsa er fortvivlet, men hun er ikke klar 
over, at der er tale om et fundamentalt 
brud på hendes rettigheder. 

Retten til at sige nej
Børneægteskaber frarøver piger deres 
skolegang og muligheden for at bryde ud 
af fattigdom. Det vil en gruppe af teen-
agepiger fra landsbyen Unapani sætte en 
stopper for igennem et Mission Øst- 
støttet projekt. 

Binsa bliver inviteret med i projekt-
gruppen og deltager i undervisning, hvor 
hun sammen med andre piger lærer om 
konsekvenserne af børneægteskab, der 
udelukker piger fra uddannelse og ofte 
fører til tidlig graviditet, som den unge 
pigekrop slet ikke er klar til. Hun lærer 
også at forstå børns rettigheder og lov-
givningen på området. 

Binsas lærer og veninder fra projekt-
gruppen arbejder ihærdigt på at overbevi-
se forældrene om at lade Binsa fortsætte 
i skole og finde arbejde efterfølgende i 
stedet for at gifte hende bort. Det var især 
svært at overbevise faren, men det lykke-
des til sidst at få ham til at indse, at Binsa 
havde ret til at sige nej til ægteskab.

Retten til at udtrykke mening
”Jeg er taknemmelig overfor projekt-
gruppen og Mission Øst. Jeg kunne have 
taget en forkert beslutning, men blev 
opmærksom på, at børneægteskab kan 
ødelægge min sundhed og uddannel-
se. Min fremtid. Derfor besluttede jeg, 
at fortælle min familie, at jeg ikke ville 
giftes,” siger Binsa selvsikkert. 

I dag bruger Binsa sine erfaringer i 
projektgruppen til at støtte andre unge 
piger i sit lokalområde og vise dem vejen 
ud af børneægteskab.  

Når projektgruppen opdager, at et 
børneægteskab skal finde sted, hand-
ler de med det samme. De kontakter 
forældrene og hjælper dem med at finde 
alternative løsninger ved blandt andet 
at advokere for at lade pigerne blive i 
skolen og finde arbejde efterfølgende.

Sådan styrker vi flere  
unge pigers rettigheder
Siden 2019 har Mission Øst arbejdet i 
Nepal for at oplyse børn, forældre, lærere 

og lokale ledere om de negative konse-
kvenser ved at blive gift som barn. Tiltag 
som oplysningskampagner og -aktiviteter 
finder sted på skoler og i lokalsamfundet 
i sammenspil med lokale myndigheder 
og ledere. Det har givet flere unge piger 
mod til at vælge uddannelse til og børne-
ægteskab fra. 

I Nepal er børneægteskab ulovligt. 
Desværre betyder et forbud alene 
ikke at børneægteskaber hører op i 
praksis. Årsager findes i langvarige 
kulturtraditioner og normer, hvor 
forældrene ikke altid er bevidste om 
konsekvenserne eller tør modstå det 
sociale pres. Strukturelle problemer med 
fattigdom og ulighed presser også famili-
er som Binsas til at træffe desperate valg.

Takket være jeres støtte til Mission 
Øst kan unge piger som Binsa få en 
uddannelse. 

BØRNEÆGTESKABER 
I NEPAL:
• Hver tredje kvinde i Nepal blev 

gift som barn

• Covid-19 pandemien har ført til
en stigning i børneægteskaber

• Piger fra fattige familier er i større
risiko for at blive gift som børn

Kilde: UNICEF 2021

"Jeg kunne have taget en 
forkert beslutning, men 

blev opmærksom på, 
at børneægteskab kan 

ødelægge min sundhed og 
uddannelse. Min fremtid.”

Mobilepay 
Send et valgfrit beløb til 18037

Hjemmeside 
Gå ind på missioneast.org/binsa

Netbank 
Støt med et valgfrit beløb til:
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærket: BINSA

Hjælp piger i  
Nepal med at få 
en uddannelse
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FAKTA
Mission Øst har arbejdet i Tadsjiki-
stan siden 1997 - lige efter landets 
løsrivelse fra Sovjetunionen. De 
seneste 10 år har vi gennem vores 
lokale partnere opsøgt og hjulpet 
børn med fysiske og psykiske van-
skeligheder.

Børnene modtager behandling og 
genoptræning på lokale centre og 
hjælp til at blive integreret i sko-
lesystemet. Forældrene modtager 
pædagogisk vejledning og juridisk 
bistand. 

Omkring 200 landsbyer i Tadsjiki-
stan har fået gavn af hjælpen, og der 
er blevet oprettet 120 forældregrup-
per, der kan tale børnenes sag over 
for myndighederne.

Af Dilorom Ashurova, programchef, Tadsjikistan 

En samlet indsats
for Amir

TEMA
RETTIGHEDER

Familie stod med total afmagt, da 
de fandt ud af at deres 11-årige søn, 
der lider af angst, havde en svulst. 
I dag er familien dybt taknemmelig 
for den støtte de har modtaget fra 
landsbyboerne og Mission Østs 
partnerorganisation i Tadsjikistan.

Zarina bor i en fjerntliggende landsby i 
Tadsjikistan med sin mand og deres to 
børn. Hendes hverdag er fuld af bekym-

ring, stress og tunge tanker:
”Min lille søn Amir lider af angst. Han 

har søvnproblemer og den seneste tid 
besvimer han hele tiden. Nu har lægerne 
fundet en svulst i hans næsehule, der 
giver ham anfald af åndenød,” fortæller 
en bekymret Zarina.

Zarinas familie lever på kanten af sam-
fundet og står tilbage med total afmagt, 
da det akutte behov for en operation til 
11-årige Amir opstår. Hverken Zarina

eller hendes mand har nogen officielle 
papirer, der kan vise hvem de er, eller 
hvor de kommer fra. Konsekvenserne for 
familien er, at de står uden de ydelser en 
stat kan give. 

Afskåret fra rettigheder
Mission Østs lokale partnerorganisation 
Nuri Umed træder til og skaffer officielle 
papirer til familien. Nuri Umed oplyser 
også Zarina om familiens rettigheder 
og hjælper hende med at ansøge om et 
såkaldt fattigdomsbevis, som giver ad-
gang til offentlige ydelser inklusiv gratis 
lægehjælp.
I landsbyen spreder ordet sig hurtigt 
om lille Amirs alvorlige tilstand og en 
indsamling bliver stablet på benene for at 
støtte familien yderligere.
”Jeg var overbevist om at min families 
problemer var uløselige, og at ingen 
kunne høre mine råb om hjælp. Men med 
fuld støtte fra vores landsby og organisa-
tionen Nuri Umed kunne lægerne på bør-
nehospitalet hjælpe vores Amir. Jeg og 
min familie er så taknemmelige,” fortæller 
en lettet Zarina. 
Efter en succesfuld operation kunne  
Amir komme hjem og starte et forløb på 
Nuri Umeds rehabiliteringscenter, hvor 
han i dag modtager behandling og får 
værktøjer til at håndtere sin uro og angst.
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Hun har mistet alt til krigen: sit hjem, 
sin mand, sit levebrød. I dag får Nare og 
sine fem børn hjælp fra et Mission Øst-
støttet rehabiliteringscenter i Armenien.

Nare og sin familie måtte flygte op i 
bjergene, da Aserbajdsjan angreb den 
armenske enklave Nagorno-Karabakh i 
september 2020. De boede flere uger i 
en hytte på landet, indtil det lykkedes at 
flygte videre til den armenske hovedstad 
Jerevan og videre til Tavush-provinsen i 
den nordlige del af Armenien.

Hendes mand meldte sig frivilligt til at 
kæmpe ved fronten, men blev dræbt ved 
et bombeangreb. Nu er Nare alene om 
at forsørge sine fem børn, hvoraf to er 
udviklingshæmmede. 

Der er ellers nok, der kan tynge den 
lille familie. Minderne fra en grusom krig, 
en kaotisk flugt, og et liv i limbo sammen 
med fem små børn kaster lange skygger. 
Men der er lys for enden af tunnelen.

Bridge of Hope bringer håb
I dag er Nare og børnene tilknyttet det 
Mission Øst-støttede rehabiliteringscen-
ter Bridge of Hope i Tavush-provinsen. 
Nare modtager jobtræning, mens de to 
børn med særlige udfordringer modtager 
psykosocial støtte, taletræning og hjælp 
til at blive integreret i skolesystemet.

”Før vi kom til Bridge of Hope, gik bør-
nene hverken i børnehave eller skole. Vi 
oplevede generelt en afvisende holdning. 
Derfor er jeg meget taknemmelig for 
Bridge of Hope. De giver mig håb om, at 
ikke alt er tabt. De arbejder med mine 
børn, og takket være deres personale og 
skolens lærere begynder jeg at se store 
ændringer i mine børns liv,” siger Nare. 

FAKTA
Mission Øst har arbejdet i Armenien siden 1992, da den første krig 
om Nagorno-Karabakh brød ud. Også efter krigen om enklaven i 
september 2020, blev der uddelt nødhjælp til fordrevne armeniere.

I dag yder Mission Øst hjælp til børn og unge med handicap i tæt 
samarbejde med den lokale organisation Bridge of Hope, der driver 
fem rehabiliteringscentre i Jerevan og Tavush-provinsen. 

Mission Østs program for inklusion af børn med handicap i almin-
delige grundskoler er nu inkorporeret i den armenske lovgivning og 
implementeret i stort set alle landets 1.343 skoler.

Af Irene Bronzini, programchef, Armenien

Krigen gjorde hende til enke og alenemor. Men nu øjner hun 

    håb for fremtiden
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Jadeni var kuet på grund af køn, kaste 
og kummerlige levevilkår. I dag leder 
hun en af Mission Østs kvindegrupper 
og driver en virksomhed med hønseavl 
i det nordvestlige Nepal.

I Nepal er det ikke nemt at være kvinde. 
Det mærker Jadeni på egen krop. 

Kvinder er som regel henvist til hårdt 
husarbejde. Og familier kan være så 
forarmede, at de har svært ved at løfte 
sig selv ud af fattigdom. Er man også fra 
en anden kaste end den øvrige familie, er 
man tæt på udstødelse.

Sådan var livet for Jadeni, indtil hun for 
lidt over to år siden kom med i en selv-
hjælpsgruppe for kvinder. Her lærte hun 
både at læse og skrive, at drive forret-
ning og – ikke mindst – at hun er lige så 
meget værd som alle andre mennesker.

Manden bakker op
Efter to år og tre måneder i Mission Østs 
kvindegruppe har Jadeni fået styrket sit 
selvværd.

”En af de ting jeg er gladest for er, at 
jeg har lært at læse og skrive,” fortæller 
hun.

De nye kompetencer har også øget 
respekten fra hendes mand i det ellers 
patriarkalske samfund:

 ”Hun har lært en masse nye ting. Det 
gør mig rigtig glad,” siger Chakra.

Og nu er Jadeni kommet frem til, at al 
form for undertrykkelse burde forbydes:

”Som kvinde skal man ikke lade sig 
behandle dårligt. Kaste og chhaupadi er 

en dårlig ting i et samfund. Enhver kvinde 
bør kende sine rettigheder,” siger hun. 

Chhaupadi er en praksis, hvor piger og 
kvinder er henvist til stalde og udhuse 
under menstruation, fordi man mener, at 
de er urene. De må ikke engang hen-
te vand fra samme brønd som andre. 
Opholdet i uhumske huse medfører ofte 
sygdom og bid af slanger og insekter. 
Chhaupadi er forbudt i Nepal, men prak-
tiseres stadig ude på landet.

Oplyser andre kvinder
I dag er 55-årige Jadeni forperson i en 
kvindegruppe i landsbyen Unapani op 
ad Himalayas bjerge i det nordvestlige 
Nepal. 

Jadeni kan slet ikke acceptere den 
måde, piger og kvinder bliver behandlet 
på i de traditionelle samfund. Derfor 
bruger hun meget tid på at fortælle andre 
kvinder om, hvad hun har lært i gruppen.

”Der er kvinder her i landsbyen der 
er særligt udsatte. De kan hverken læse 
eller skrive. De er hjælpeløse. Jeg vil så 
gerne inkludere dem og løfte dem op. Jeg 
håber, at andre får de samme mulighe-
der som mig. Jeg kan ikke lide tanken 
om at nogle er udenfor,” siger hun med 
eftertryk.

Overskud til at drømme
Hendes selvværd og bevidsthed om 
rettigheder har givet hende mod på 
at starte en virksomhed, der avler og 
sælger høns. Hun har i øjeblikket 73 
høns, og har allerede solgt 70. Det kunne 

hun gøre, fordi kvindegruppen også 
fungerer som spare-låne-gruppe. Hun 
lånte 50.000 nepalesiske rupees og har 
allerede tjent 120.000 rupees, som hun 
betaler lånet med og køber mad, tøj og 
skolematerialer til sine børn for. 

Og nu har hun overskud til at drømme 
om fremtiden:

”Jeg vil gerne udvide min forretning 
endnu mere. I fremtiden kunne jeg godt 
tænke mig at blive en form for høn-
se-mægler. Rejse rundt til omkringliggen-
de landsbyer og købe høns, og så sælge 
dem for en højere pris”, drømmer hun.

Både Jadeni og Chakra er glade for den 
støtte, som Jadeni får fra Mission Øst.

Hjælp til marginaliserede kvinder
Mission Øst har siden 2007 hjulpet 
sårbare mennesker ud af ekstrem fattig-
dom i den afsides Karnali-region i det 
nordvestlige Nepal. Lokalsamfundene i 
Nepals Karnali-region er blandt de mest 
isolerede i verden og er kun tilgængeligt 
til fods. 

Mission Øst begyndte arbejdet i Kar-
nali med fokus på at forbedre adgangen 
til rent vand og fremme hygiejne for 
at forebygge sygdomme. Siden har vi i 
samarbejde med lokale partnere udvidet 
vores arbejdsområder til katastrofefore-
byggelse, fødevaresikkerhed, forbedring 
af levebrød og styrkelse af rettigheder-
ne hos marginaliserede grupper som 
mennesker med handicap, kasteløse og 
kvinder.

Af Fie Østergaard, fundraiser

Kvindegruppe satte Jadeni fri til at være 

leder og 
iværksætter

TEMA
RETTIGHEDER
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”Som kvinde skal man ikke 
lade sig behandle dårligt. 
Kaste og chhaupadi er en 
dårlig ting i et samfund. 
Enhver kvinde bør kende 
sine rettigheder.”

           Jadeni, 55 år

Mobilepay 
Send et valgfrit beløb til 770997

Hjemmeside 
Gå ind på missioneast.org/jadeni

Netbank 
Støt med et valgfrit beløb til:
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærket: JADENI

Giv kvinder og 
udsatte i Nepal håb 
om en bedre fremtid
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Nu får tusindvis af fordrevne i

   Nigeria hjælp
Mission Øst udvider sit indsatsområde fra 9 lande mod øst til nu også at omfatte  
det konfliktramte Nigeria, hvor 1.700 mennesker i den nordøstlige delstat Borno  
modtager kontanter til mad og uddannelse i ernæring og fødevarehygiejne.

Af Svend Løbner,  
freelancejournalist

Kvinde i Monguno distriktet modtager 
kontanter til at købe vigtige fødevarer.
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NIGERIA

Den humanitære situation i Nigeria er 
desperat, og fordrivelseskrisen i den 
nordøstlige del af landet er en af   de mest 
akutte i verden. 

Mission Øst udvider derfor sit engage-
ment til ikke kun at nå ni lande mod øst 
med nødhjælp, tidlig genopbygning og 
langsigtet udvikling. Vi vil nu også yde en 
akut nødhjælp i Nigeria. 

Mission Østs udvidelse af indsats-
området til også at omfatte afrikanske 
lande blev besluttet på en ekstraordinær 
generalforsamling i september 2021, da 
Mission Øst fik vedtaget nye og tidssva-
rende vedtægter.

Udnytter ekspertise
Det er med private donationer og støtte 
fra Det Danske Udenrigsministerium at 
Mission Øst nu også kan yde nødhjælp 
i Nigeria mod syd og dermed udnytte 
vores ekspertise til at hjælpe hårdt ramte 
befolkninger i krise- og konfliktlande.

I Nigeria har 1.700 konfliktramte 
personer i Monguno-distriktet modtaget 
kontanter til at købe vigtige fødevarer og 
madolie i to måneder. De modtager også 
undervisning i ernæring og god hygiejne. 
Det sker i tæt samarbejde med den  
hollandske hjælpeorganisation ZOA og 
den lokale trosbaserede organisation 
Community Health, Justice and Peace 
Initiative for Development (JDPH).

Enorme behov
De humanitære behov i Nigeria er enor-
me: over 8,6 millioner mennesker har be-
hov for en eller anden form for bistand, 
5,1 millioner af dem er børn, 1,9 millioner 
er kvinder, 1,31 millioner er personer 
med handicap, og 0,4 millioner er ældre.

Over 2 millioner internt fordrevne har 
akut brug for hjælp. Hele 74 procent af 
dem bor i den nordøstlige delstat Borno, 
hvor Mission Øst nu reagerer med nød-
hjælp til de mest udsatte mennesker.

I Nigeria har 1.700 
konfliktramte personer i  

Monguno-distriktet 
modtaget kontanter til 

at købe vigtige fødevarer 
og madolie i to måneder. 

De modtager også 
undervisning i ernæring 

og god hygiejne.

Stabilt samarbejde
Indsatsen sker i tæt samarbejde med 
ZOA, en hollandsk NGO, der længe har 
arbejdet i Nigeria og hvis indsats nyder 
anerkendelse for god kvalitet. Mission 
Øst har tidligere arbejdet tæt sammen 
med ZOA i Irak, Afghanistan og da jord-
skælv ramte Nepal i 2015, hvor de finan-
sierede en del af Mission Østs indsats.

Den lokale partnerorganisation JDPH 
er en del af det katolske bispedømme i 
Jos-provinsen og har arbejdet i det centrale 
og nordøstlige Nigeria siden 1970.

Mobilepay 
Send et valgfrit beløb til 69921

Hjemmeside 
Gå ind på missioneast.org/nød

Netbank 
Støt med et valgfrit beløb til:
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærket: NØD

Hjælp hvor behovet  
er størst – giv dit 
bidrag i dag
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”Jeg begyndte at støtte Mission Øst, fordi jeg synes godt om 
den måde, arbejdet bliver udført på; at mine penge ikke bliver 
ædt op af administration. Jeg hørte om jer første gang i 1996, 
da I oprettede suppekøkkener i Budapest. Dengang var jeg 
menighedsrådsformand i Karlslunde Kirke og inviterede René 
Hartzner til at holde et foredrag om hjælpearbejdet. Og så har 
jeg holdt ved lige siden,” fortæller hun.

Pengene skal gøre gavn
Jytte Bindzus følger levende med gennem Mission Østs blade 
og nyhedsbreve. Og det skærer hende i hjertet at se mennesker 
lide. Når talen falder på Irak, udbryder hun: 

”Det er forfærdeligt at tænke på, hvad de mennesker har 
været igennem i så mange år!”

Men netop derfor er det godt at kunne bidrage:
”Jeg vil gerne hjælpe mennesker, men har måttet skære ned, 

så jeg i dag kun støtter tre organisationer. Jeg skal ikke gemme 
noget; jeg vil hellere bruge pengene. Jeg samler ikke til hobe; 
pengene skal gøre gavn.”

Jytte Bindzus har altid arbejdet med mennesker. Hun er 
oprindelig kontoruddannet og tog derefter en sygehjælper- 
uddannelse. 

”Jeg har altid haft et blødt hjerte. Ikke et blødt udseende, 
men et blødt hjerte!” slutter hun med et smil. 

Derfor støtter jeg...

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Jytte på 92

   støtter stadig Mission Øst

Jytte Bindzus har et blødt hjerte for mennesker.  
Det viser hendes arbejdsliv og generøsitet som aktiv 
pensionist. Hun yder faste bidrag til Mission Øst,  
som hun også betænker i sit testamente.  

Jytte Bindzus på 92 år har ydet bidrag til Mission Øst i 23 år og 
betænker endda hjælpearbejdet i sit testamente. 

Det er slet ikke tilfældigt, fortæller hun, da vi besøger hende i 
hjemmet i Solrød. 

”Jeg har altid arbejdet med mennesker og støttet velgørende 
organisationer. Men på den betingelse, at mine penge ikke 
bliver ædt op af administration!”

Det begyndte med et foredrag
Det er vigtigt at følge med i økonomien, når man nu er medlem 
og har støttet fast siden 1999.

Jeg begyndte at støtte Mission Øst,  
fordi jeg synes godt om den måde, 

arbejdet bliver udført på; at mine penge 
ikke bliver ædt op af administration

Sæt ord på  
din gode vilje

Ring til os i dag på  

39 61 20 48 
hvis du har spørgsmål!

 
Eller besøg os på:  

missioneast.org/arv

Få gratis advokathjælp til dit testamente - uanset hvor meget, du støtter med!20 | MISSION ØST | NR. 1 2022



Bygma Fonden støtter danske og 
udenlandske humanitære hjælpeorga-
nisationer, som arbejder i Danmark, på 
Færøerne og i Grønland, samt hjælpeor-
ganisationer med relation til Danmark. 
Bygma Fonden har for nyligt støttet 
Mission Østs nødhjælpsindsats i Afgha-
nistan.

Sammenfaldende formål
”Mission Østs vision om at give men-
nesker i kriseramte lande de rigtige 
redskaber til at overvinde fattigdom 
og marginalisering, ligger meget tæt på 
Bygma Fondens fundats,” siger Bygma 
Gruppens koncerndirektør og ejer Peter 
H. Christiansen. 
”Mission Øst udfører et stort arbejde til 
lave administrationsomkostninger, som 
gør at flest mulige midler går direkte til 
de projekter, de arbejder for. Det er no-
get fondens bestyrelse forholder sig til, 
når der bliver udbetalt midler fra Bygma 
Fonden”. 

For Bygma Gruppen har social 
ansvarlighed været et omdrejnings-
punkt siden grundlæggelsen i 1952. 
(Foto: Anette Sondrup)

Bygma Fonden yder støtte til Mission Øst 
Fokuserer på Verdensmål
Bygma Fonden, der blev etableret i 
2007 af Bygma Gruppens grundlægger, 
donerer årligt millionbeløb til kriseramte 
lande og befolkningsgrupper. Fonden 
bidrager dermed til FN’s indsatser mod 
bl.a. fattigdom og sult og til indsatser for 
et sundt liv, uddannelse, ligestilling, vand, 
sanitet mv. 

Om Bygma 
Bygma Gruppen er en familieejet kon-
cern, der har ca. 2.500 medarbejdere for-
delt på mere end 100 forretningsenheder 
i hele Norden. Koncernen er den største 
danskejede leverandør til byggeriet, med 
aktiviteter inden for salg og distribution 
af byggematerialer. Bygma Gruppen 
omsætter for ca. 10 mia. DKK.

Bent Jerslund er direktør for 
virksomheden Decorativa ApS, 
der udfører totalrenovering af 
parkeringshuse, industrigulve, flade 
tage og altaner. Virksomheden giver 
nu 100.000 kroner til Mission Østs 
hjælpearbejde.

Pengene skal gøre gavn
”Når vi har overskud i firmaet, tager vi 10 
procent ud og støtter et eller andet. Det 
vigtigste for os er, at pengene gør mest 
mulig gavn,” forklarer Bent Jerslund. 

Decorativa støtter også velgørende 
projekter i Danmark, men det er en 

Bent Jerslund, direktør for Decorativa ApS

”Man bliver så glad 
      for at kunne gøre noget!”

særlig glæde også at hjælpe til uden for 
landets grænser.

”Vi støtter gerne en organisation, der har 
styr på det og når flest mulige mennesker. 
Det gælder Mission Øst. I når rigtig mange 
mennesker for relativt få midler. Det, at 
I er så professionelle og når så mange, er 
bestemt grunden til, at vi støtter jer.”

Vil du anbefale andre virksomheder at 
donere penge til velgørende formål?

”Ja, bestemt! Det en samfundspligt at 
give noget tilbage. Til et godt formål, der 
gør samfundet bedre. Man bliver så glad 
for at kunne gøre noget!”

NR. 1 2022 | MISSION ØST | 21



Mission Øst godkendt efter  
højeste humanitære standard
Mission Øst er igen blevet certificeret af det prestige-
fyldte kodeks Core Humanitarian Standard (CHS), der 
skal sikre, at hjælpen når helt frem til de mennesker, der 
har størst behov.

CHS står for en grundlæggende humanitær standard 
for kvalitet og ansvarlighed. CHS har undersøgt Missi-
on Øst fra ende til anden og nu igen godkendt os til en 
certificering, der gælder frem til 2025.

CHS angiver ni forpligtelser, som hjælpeorganisationer 
skal leve op til. Forpligtelserne er direkte henvendt til 
modtagere af hjælpen.

Barmhjertighed er  
pejlemærke i ny strategi
Mission Øst har vedtaget en strategi frem mod 2030. Her 
optimerer og målretter seks strategiske mål indsatsen 
for at møde sårbare menneskers behov i forbindelse med 
nødhjælp, Coronapandemi, klimakrise og lokal udvikling. 

I mere end 30 år har Mission Øst arbejdet sammen med de 
mest sårbare mennesker i de områder, der er sværest at nå, 
for at hjælpe dem med at overvinde nødsituationer og gen-
opbygge tabt levebrød. I løbet af disse år har verden ændret 
sig, og vi ser nu et stigende antal konflikter og fordrivelser 
samt konsekvenserne af   klimakrisen og Covid-19.

Mission Øst vil tilpasse sig disse ændringer og fortsat 
være en af   de bedste organisationer til at levere støtte til de 
mest sårbare i fjerntliggende områder. Overskriften for stra-
tegien i 2022-2030 er Together in Compassion – medfølelse 
for mennesker og hele skabelsen!

Læs hele strategien på missioneast.org 

Regnskab godkendt på  
ekstraordinær generalforsamling
Mission Øst afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag 
den 4. oktober 2021, hvor det revisorpåtegnede regnskab for 
2020 blev godkendt.

Generalsekretær Betina Gollander-Jensen gennemgik resulta-
terne for 2020, og kunne bl.a. fortælle, at Mission Øst havde 
nået omkring 400.000 mennesker med nødhjælp i løbet af året 
– ifølge optællingen præcis 391.546 personer. 

Formand Torben Andersen fremlagde det revisorpåtegnede 
regnskab for 2020, som blev enstemmigt godkendt af de frem-
mødte medlemmer. 

Betina Gollander-Jensen fortalte også om sin seneste rejse til 
Irak, hvor især mødet med det yazidiske mindretal gjorde ind-
tryk. Yazidiske ledere frygter et nyt folkedrab og familier venter 
stadig på hjælp fra det internationale samfund til genopbygning 
efter krigen. På Mission Østs medborgercentre modtager piger 
og kvinder hjælp til at bearbejde traumer efter overgreb. 
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Den 23. september 2021 fik Mission Øst nye vedtægter, som 
blandt andet vedrører medlemskab af Mission Øst. Medlem-
skabet følger nu kalenderåret og indbetales separat. Det vil 
sige at man ikke længere kan betale sit medlemsbidrag ved 
første donation. Lovmæssigt skal prisen desuden være 100 kr. 
pr. person om året.

Dit medlemskab betyder endnu  
mere hjælp til verdens sårbare
Som medlem af Mission Øst er du med til at sikre endnu mere 
hjælp til verdens mest udsatte familier, kvinder og børn. Dit 
medlemskab tæller nemlig med, når vi søger midler hos offentli-
ge puljer og fonde.

Offentlige instanser og private fonde kræver, at vi har et vist 
antal medlemmer, før de vil give støtte til vores arbejde. 

Takket være stor opbakning har vi netop fået en ny Strategisk  
Partnerskabsaftale med Danida. Uden jer, var vi aldrig kommet 
så langt. Det skal I have en stor TAK for. Kun sammen kan vi 
gøre en forskel!

Nyt år – nye vedtægter for

  dit medlemskab

Vi glæder os til (fortsat) at byde dig velkommen som medlem og på årsmødet.

Mobilepay   
Indbetal 100 kr. til 804970.  
Husk at skrive dit navn i notefeltet.

Hjemmeside   
Gå ind på  
missioneast.org/medlemskab

Netbank   
Indbetal 100 kr. pr. person til  
Reg. 3170, kontonr. 0010918030 
Mærk: Medlem

Bliv medlem –  
så NEMT er det:

Forny dit medlemskab - eller meld dig ind - allerede i dag!
Er du i tvivl så ring til os på 39 61 20 48  
eller send os en mail admin@missioneast.org.  

Din medindflydelse er sikret  
med fornyet medlemskab

• Dit medlemskab giver stemmeret på vores årlige general-
forsamling, hvor der blandt andet tages beslutninger om 
fremtidige indsatser og programlande. 

• Din stemme kan være med til at afgøre hvor og hvor længe, 
vi skal arbejde i et kriseområde, og hvilke indsatser, der 
skal prioriteres. 

• Du er også med til at beslutte, hvem der skal sidde i besty-
relsen. Kort sagt: Som medlem sidder du med ved bordet, 
når der tages store beslutninger om hjælpearbejdet! 

• Du skal være registreret som medlem og have betalt kon-
tingent senest 3 måneder inden generalforsamlingen, hvis 
du vil have stemmeret. 
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Dit bidrag går til Nepals mest udsatte og sårbare mennesker. 
HUSK! Bidrag er fradragsberettiget op til 17.200 kr. i 2022. Angiv CPR. nr. for at få automatisk skattefradrag.

MOBILE PAY 
Støt via Mobile Pay på 
26437

NETBANK 
Overfør til reg nr. 3170, 
kontonr. 0010918030

DANKORT 
Betal med dankort på 
missioneast.org/nytliv

VIGTIGT: Mærk dit bidrag “NYTLIV”. Ethvert beløb er kærkomment. 

500 KR.

MÆRK BETALINGEN: NYTLIV 
HUSK: DIN STØTTE KAN TRÆKKES FRA I SKAT! 

750 KR. 1.250 KR. Frivilligt beløb 

773 1566 773 1566

Mor til fem:

”Hjælp os med  
at skaffe mad og  
tøj til børnene”
Dalis familie er hårdt ramt af Covid-19-nedlukning og har 
brug for hjælp: ”Min største bekymring er at skaffe mad og  
tøj til børnene. Og jeg vil jo gerne se dem få en uddannelse.  
Det er bare ikke muligt, som tingene er,” fortæller Dali. 


