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Den værste orkan

Mitch satte Nicaragua og Hondu- 
ras flere årtier tilbage, så voldsom- 
me var ødelæggelserne.
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Vandmassernes hærgen

Bangladesh, Kina og Vietnam blev 
hårdt ramt af oversvømmelser.
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Randi i Kabul

En dansk sygeplejerske fortæller fta 
talibanernes Afghanistan.
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INDHOL
Alexandra i Vietnam

Op til årets landsindsamling gjorde 
prinsesse Alexandra en kæmpe 
indsats for Rode Kors.

Side 10-11

DANSK RØDE KORS’ ARSAVIS 1998/99
Redaktion: Inge Frost larsen Forside: Prinsesse

Barbara Gram (ansv.) Torben lindberg Alexandra besøger

Rikke Detlefsen (redaktør) Susan Paulsen liandicappede børn i

Rikke Andreasen lone Søndergaard Vietnam.

Annette Haugaard Jette Sørensen
Foto: Heine Pedersen

Alice Jensen Redaktionen for Årsavis 98/99

“1- sluttet 1. februar 1999.
Carsten Juul

layout: Signs & Wonders

Repro: Nordgraf

Tryk: Bogtrykkeriet, Skive

lSSN:1395-5888

Find de seneste nyheder og baggrund om Røde Kors' arbejde på Internettet. Adressen er: www.redcross.dk.

mailto:drc@redcross.dk
http://www.redcross.dk
mailto:info@redcrossyouth.dk
http://www.redcrossyouth.dk
http://www.redcross.dk


Socialt arbejde

Også i Danmark trænger folk til 
medmenneskelighed og hjælp fra 
Rode Kors.

Side 12-13

Bro til verden

Arsavisens midtersider giver et 
fuldt overblik over aktiviteterne i 
Danmark og verden i året, der gik.
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En gang om året udgiver Dansk Rode 
Kors denne Arsavis, som giver et over- 
blik over vores aktiviteter i ind- og 
udland: Hvilke lande, der har mest 
brug for hjælp, hvad vi gor for at fore- 
bygge noden, hvordan vi skaffer penge 
og opbakning til arbejdet - og ikke 
mindst, hvordan man kan være med i 
arbejdet herhjemme i Danmark.

Som så ofte for har 1998 været et år, 
hvor der har været hårdt brug for Rode 
Kors. Beretningerne om nod, sult, kul- 
de og krig er skræmmende mange. 
Samtidig er der også grund til optimis- 
me, for hjælpen når jo frem. Og der er 
heldigvis stadig mange, der gor en stor 

indsats for at gere det muligt. Lige fta 
de tusinder af frivillige og indsamlere 
'til H. K. H. Prinsesse Alexandra, der i 
1998 gjorde et kæmpe stykke arbejde 
for at hjælpe vores landsindsamling 
godt på vej. Det - og meget andet - kan 
man læse om på de følgende sider.

jeg håber, at læsningen af Arsavisen 
giver inspiration til at få mere at vide 
eller måske til selv at blive aktiv i Rode 
Kors. God læselyst!

Side 14-15

Fattigdom i øst

I Hviderusland og mange andre 
tidligere ostlande forer samfimdets 
fattigste en kummerlig tilværelse.

Side 16-17

Nød kan forebygges

Mange steder i verden prover Rode 
Kors at forhindre katastrofer ved at 
hjælpe folk med at hjælpe sig selv.

Side 18-21

Ungt jubilæum

Ungdommens Rode Kors fyldte 75 
år i 1998.

Side 22-23

Asyl i fred og ro

Som noget nyt kan asylsogere flytte 
ud af centrene i ventetiden.

Side 24-25

De dødes bøger

Eftersogningstjenesten forsoger at 
skaffe efterladte til krigsofre vished 
for deres skæbne.

Side 26-27

Rode Kors-bevægelsen blev grund- 
lagt af schweizeren Henry Dunant i 
1863, efter han havde oplevet et af 
datidens blodigste slag ved Solfe- 
rino i Italien. Oplevelsen af de 
sårede, der skreg forgæves på 
hjælp, fik Dunant til at oprette et 
internationalt hjælpekorps, som 
skulle hjælpe alle ofte for krig - 
uanset race, religion, nationalitet 
eller politisk ståsted.

På Rode Kors' initiativ blev der i 
1864 udformet de forste internati- 
onale regler for beskyttelse'af såre- 
de og civile i krig - de såkaldte 
Geneve-konventioner. De giver 
Rode Kors et særligt mandat, der 
forpligter staterne til at give Rode 
Kors adgang til krigsfanger, sårede, 
nodstedte og civile på begge sider 
af frontlinien.

I Danmark blev "Foreningen til 
sårede og syges pleje" oprettet 26. 
april 1876, og den skiftede senere 
navn til Dansk Rode Kors. De 
første år koncentrerede foreningen 
sig om at uddanne sygeplejersker 
og tilbyde førstehjælp til politifolk, 
skovarbejdere og andre med et far-

ligt erhverv.
Rode Kors blev for alvor kendt 

under 1. Verdenskrig, hvor fore- 
ningen registrerede krigsfanger og 
formidlede Rode Kors-breve og 
hjælpepakker. Under 2. Verdens- 
krig sendte Dansk Rode Kors 
omfattende fødevarehjælp til især 
Holla’nd, Belgien og Norge, og i 
1943 korte de forste konvojer med 
madpakker ned til fangerne i tyske 
koncentrationslejre. Ved krigens 
slutning hentede de hvide busser 
norske og danske krigsfanger hjem. 
Og senere leverede Dansk Rode 
Kors blandt andet 58 millioner 
måltider og omfattende hjælp til 
befolkningerne i de mest krigshær- 
gede lande i Europa.

På hospitalsskibet jutandia 
behandlede Dansk Rode Kors i 
1950’erne ofrene for krigen i 
Korea.

I de senere årtier har Rode Kors 
udviklet sig til en stor og moderne 
organisation med b.l.a. omfattende 
udviklingsarbejde og store nod- 
hjælpsoperationer i forbindelse 
med naturkatastrofer.



MIT C H - DEN STØRSTE DRÆBER

Den voldsomste orkan i 

dette århundrede raserede 

Mellemamerika med ufattelig 

brutalitet.

Mitch er den Atlanterhavsorkan, 
der har dræbt flest mennesker 
nogensinde. 9000 er det offlcielle 
tal, men endnu flere blev meldt 
savnet, da stormen hærgede. I 
Honduras, Nicaragua og Guate- 
mala blev millioner hjemløse.

Da stormene endelig lagde sig, 
kom regnen og oversvømmelserne. 
I Nicaragua fik regnen siderne på 
vulkanen Casita til at skride sam- 
men, og en bolge af mudder, vand, 
klipper og træer væltede ned over 
byerne og begravede op mod 2000 

mennesker levende .
Situationen blev yderligere for- 

værret, da vulkanen Det Sorte 
Bjerg få dage senere gik i udbrud 
og spyede lava, gas og aske ud over 
et stort landbrugsområde.

8000 frivillige fra Rode Kors 
arbejdede i døgndrift med at få de 
sårede i sikkerhed. Nødhjælp blev 
delt ud til ofrene, og der blev 
oprettet midlertidige lejre til de 
hjemløse .

Det var uhyre vanskeligt at få 
nødhjælpen frem på grund af det 

kaotiske sammenbrud af veje og 
broer, og det blev ikke lettere af, at 
også kommunikationsnettet gik ud 
som et lys næsten overalt.

Epidemitrussel

Ikke engang efter orkanen og over- 
svammelserne kunne de overleven- 
de ånde lettet op. Kolera, malaria 
og diarre lå og ventede i vandet fra 
forurenede brande og floder, hvor 
opløste lig af mennesker, dyr og 
affald flod rundt og blandede sig 
med reserverne af drikkevand.

I denne kritiske fase satte Rode 
Kors ind og delte medicin og rent 
drikkevand ud for at komme syg- 
domme og epidemier i forkabet. 
Også et intenst informationsarbej- 
de var nadvendigt. Rode Kors 
uddelte derfor brochurer og plaka- 
ter med information om, hvad 
man selv kan gare for at beskytte 
sig mod smittefarlige sygdomme.

Ingen er i tvivl om, at Mitch har 
smadret udviklingen i området 
mange år ud i fremtiden. Alene i 
Honduras anslås det, at 70 procent 
af landets landbrugsområde er 
ødelagt, 60 procent af vandforsy- 
ningen og 80 procent af vejnettet 
ligger i ruiner.

-Vi står over for et genopbyg- 
ningsarbejde, der kommer til at 
vare 30-40 år, sagde den honduran- 
ske vicepræsident, William Handel, 
da man var ved at få et .første over- 
blik over skaderne.

EKSTRAORDI- 
NÆR HJÆLP

Dansk Rode Kors modtog i 1998 2 
mio. kroner fra udenrigsminister؛- 
et (1,5 mio. kroner til Nicaragua og 
0,5 mio. kroner til Honduras) til 
ofrene for Mitch. Da folgevirknin- 
gerne af orkanen senere så langt 
alvorligere ud end først antaget, 
blev yderligere 2 mio. kroner - også 

fra Udenrigsministeriet - overført 
til Internationalt Rode Kors’ gen- 
opbygningsprogram i Nicaragua i 
begyndelsen af 1999.

Dansk Rode Kors bevilgede des- 
uden i alt 730.000 kroner til Nicara- 
gua og Honduras, blandt andet tfl 
indkob af 700 presenninger til byg- 
ning af nodskjul til dem, der mistede 
deres hjem under stormen. På læn- 
gere sigt har Rode Kors planlagt at 
hjælpe 24.000 nicaraguanske famili- 
er, så længe der er brug for det.

R00E KORS ÅRSAVIS 98/99



øjenvidneberesning

BØRNENE RYSTER AF

ANGST
I byen sas limas på es lille bjerg i des nordvestlige Nicaragua 

glemmer man aldrig den uge, hvor IVlisch lagde sig over landes.

-Vi sad i huset og kunne hore, 
hvordan stenene rullede ned mod 
os. Vi troede, de ville ramme her, 
og til sidst matte jeg flygte sammen 
med bornene. Men netop som vi 
kom ud, brod endnu et skred los 
lige foran os, fortæller Ramina 
Ramirez.

- Mor, mor det slår os ihjel, 
skreg bornene, men vi nåede at 
komme i læ, for de to stenskred 
stodte sammen foran os.

Ramina Ramirez og hendes 
born lob i zigzag i den silende regn 
mellem stenskred og rullende klip- 
peblokke for at komme i sikkerhed 
i en storre landsby i nærheden.

Flere dages regn oversvommede

dalene, og mange flygtede opad, 
men blev modt af sten, mudder og 
vand. Mange af bondernes små 
træ- og lerhuse blev revet med. 
Men som ved et mirakel blev Ram- 
ina Ramirez' hus sparet. Selv om 
den stærkt troende kvinde tager 
det som et tegn fra Gud, sidder 
frygten dybt i hende. Flere af hen- 
des ti born viser her flere uger efter 
stormen stadig tegn på dybe trau- 
mer efter deres oplevelser. De har 
besvær med at'sove. Da nogle min- 
dre sten et stykke tid efter rev sig 
los fra en bjergskråning i nærhe- 
den, var alene lyden nok til at få de 
mindste born til at ryste af angst.

En lille pige sidder i ruinerne, der hvor familiens hus stod, for stormen ramte.

SPEJDERE GAV 250.000 TIL
STORMOFRE

En spejder fra Honduras skrev et 
brev og bad om hjælp til at skaffe 
mad, medicin og toj. De danske 
KFUM-spejdere reagerede prompte 
og opfordrede alle medlemmer til 
at støtte initiativet med 20 kroner.

Over 300 spejdergrupper over 
hele landet bidrog. Det samlede 

resultat af indsamlingen blev 
250.000 kroner, som blev overrakt 
til Dansk Rode Kors' generalsekre- 
tær jorgen Poulsen af Erik Moller- 
up, generalsekretær i i KFUM, og 
Marianne Petersen, medlem af 
KFUMs hovedbestyrelse.

RØDE KORS ÅRSAVfS 9809



VEJRET GAR AMOK
Verden blev ramt as et usæd- 

vanligt stort antal naturkata- 

strofer i 1998.

Over de seneste år er der registreret 
mellem 530 og 600 naturkatastro- 
fer årligt, men i 1998 kom tallet op 
på mere end 700, oplyser det tyske 
genforsikringsselskab Munich 
Reassurance.

Aret var præget af tropiske 
orkaner - Mitch i Mellemamerika 
og George i den Mexikanske Golf. 
Storme og oversvømmelser tegnede 
sig for 85 procent af de samlede 
materielle skader i verden.

I Kina udmattede langvarige 
oversvømmelser befolkningen, i 
Bangladesh oplevede man de 

værste oversvømmelser nogensin- 
de, og i det centrale Vietnam led 
man under de mest omfattende 
oversvømmelser i over tredive år.

jordskælv, vulkanudbrud, skov- 
brande og jordskred var mindre 
hyppige. Forårets jordskælv i Afgha- 
nistan krævede dog 9000 dødsofre, 
konstaterer Munich Reassurance.

Et hedt ar

De mange tropiske orkaner, cyklo- 
ner og andre ekstreme vejrforhold 
skyldes delvis naturfænomener 
som El Nino og La Nina, der hæn- 
ger sammen med temperaturæn- 
dringer i havet og atmosfæren. 
Men også at 1998 var det varmeste 
år i de 150 år, der er foretaget tem- 
peraturmålinger på verdensplan. 

menes at spille ind. Metereologer 
diskuterer fortsat, om den forøgede 
drivhuseffekt kan have haft betyd- 
ning.

Naturkatastrofer, økonomisk 
forarmelse og politisk ustabilitet er 
en kombination af elementer, der 
desværre oftere vil optræde i sam- 
menhæng i arene fremover, spar 
Stephen Davey, vicegeneralsekretær 
i Forbundet af Rode Kors-selska- 
ber. Det kræver handling i form af 
nødhjælp og udviklingeshjælp. 
Behovet vil presse de humanitære 
organisationers ressourcer til det 
yderste.

Finansielt har Forbundet inden 
for de seneste fire år mere end for- 
doblet sin hjælp til ofte for orka- 
ner, oversvømmelser og jordskælv.

VIETNAM 
UNDER VAND
Det centrale Vietnam blev ramt af 
de værste oversvømmelser siden 
1964. Folgerne af tre tropiske stor- 
me i rap firlgt af kraftig regn har 
ændret livet dramatisk for 2,4 mil- 
lioner mennesker i landet.

Næsten 10.000 hektarer land- 
brugsjord blev oversvømmet, lagre 
af såsæd og mad blev odelagt, boli- 
ger, veje og broer blev skyllet væk.

Umiddelbart efter katastrofen 
reagerede Vietnams Rode Kors' 
store netværk af frivillige hurtigt 
og kunne via sine nodhjælpslagre 
straks uddele mad og andre basale 
fornødenheder. De frivillige deltog 

også i redningsarbejdet, evaku- 
eringen og begravelsen af 270 
omkomne.

Dansk Rode Kors sendte 
150.000 kroner fra sin katastrofe- 
fond og Danida bevilgede 1,5 miili- 
oner kroner til indkøb af mad, pre- 
senninger til midlertidigt husly 
samt tømmer til huse og tage.

Banghladesb blev ramt af de værste over- 

svommelser nogensinde.



VOLDSOM
REGNI
BANGLADESH

20 millioner mennesker i Bangla- 
desh blev ramt af oversvømmelser, 
der time for time steg på grund af 
vedvarende regn. 350 mennesker 
kæmpede forgæves og dode i de 
oprorte vandmasser.

Halvdelen af hele landet blev 
oversvømmet, marker, veje, jernba- 
ner, skoler og hjem. Da vandet trak 
sig tilbage, og alt igen dukkede 
gradvist frem, bredte sygdommene
sig hastigt.

Dansk Rode Kors bevilgede 
300.000 kroner fta sin katastrofe-

TILFIUGT PÅ DÆMNINGEN
-Folk er desparate, deprimerede og 
helt tomme i ojnene. Kampen mod 
vandet har nu stået på i næsten to 
måneder, sagde den danske delegat 
Arne Jacobsen, da han stod midt i 
det hjælpearbejde, han ledede for 
Internationalt Rode Kors i et over- 
svommet Kina i efteråret 1998.

- Hele min host er fitldstændig 
odelagt af oversvommelserne, sag- 
de Xong Xing La.

Xong Xing La og hans naboer 
havde været i gang i tre dage og 
nætter for at sikre dæmningerne, 
der skulle beskytte dem mod de 
varslede oversvommelser. Da van

fond og modtog 1,5 millioner kro- 
ner fta udenrigsministeriet. Med 
det samme blev pengene overfort 
til Internationalt Rode Kors' pro- 
gram, som forsynede de mest 
udsatte mennesker med mad, vand 
og medicin.

Ifolge den kinesiske regering var 
240 millioner mennesker - en 
femtedel af Kinas befolkning - 
ramt af katastrofen. 2000 mistede 
livet.

Kinesisk Rode Kors indsatte 
tusinder af frivillige i et massivt 
hjælpearbejdet. 40.000 bemandede 
50 mobile sundhedsklinikker, 
16.000 arbejdede uophorligt med 
at forstærke de sammenbrudte 
diger og bringe folk i sikkerhed.

Oversvommelserne hærgede det 
sydostlige Kina, hvor de fleste ind- 
byggere er småbonder. De mistede 
alt inklusivt den ris, som voksede 
på markerne, og som var næsten 
klar til at blive hostet. 

det så kom med uventet kraft, kun- 
ne dæmningerne alligevel ikke for- 
hindre, at husene i landsbyen kort 
efter blev oversvommet.

Det lykkedes beboerne at redde 
sig op på nogle af de dæmninger, 
der modstod presset. Sammen med 
nogle slægtninge fik de flikket et 
dække sammen af strå og forhånd- 
enværende plastic, men de mistede 
stort set alle deres ejendele.

I sikkerhed på dæmningen kun- 
ne Xong Xing La, hans kone og 
deres son på to år stå og se på, at 
deres hjem forsvandt, mens mobler 
kokkenudstyr og toj blev skyllet af 
sted med vandmasserne, uden at de 
kunne gore noget for at redde det.

1 Kina sejlede mobile lægehold rundt i de oversvømmede områder for at hjtel- 

pe ofrene, der havde søgt tilflugt på digerne.



UD AF KABUL
Af Carsten Juul

Trods trusler om terroristangreb blev Røde Kors-delegat

Randi Jensen som en af de sidste udlændinge i Afghanistan.

Luften i Kabul er ladet med fjendt- 
lighed, efter at amerikanske missi- 
ler har ramt Bin Ladens formodede 
terroristlejre i Afghanistan. Overalt 
fra moskeernes skrattende højtalere 
nedkaldes forbandelserne over 
USA. Ophidsede folkemængder er 
ude på gaderne og passerer huset, 
hvor Randi Jensen sidder forskan- 
set bag sin dør.

Randi Jensen er en de få tilbage- 
værende udlændinge i byen. Hun 
har fået besked på at blive inden- 
dore af chefen på Rode Kors dele- 
gationens kontor længere oppe ad 
gaden. Alle delegater skal blive i 
deres huse, lyder ordren.

Rode Kors og FN er de eneste 
organisationer i byen.

USAs missilangreb denne hede 
aften i august er en gengældelses- 
aktion for sprængningerne af de 
amerikanske ambassader i Dar Es- 
Salaam og Nairobi.

- Det hele faldt nærmest sam- 
men på én gang, siger Randi

Jensen, der på det tidspunkt sidste 
år arbejdede som sygeplejerske i 
Kabul.

- Forinden havde rygterne om 
mulige terroristangreb mod os cir- 
kuleret et stykke tid, og alle andre 
organisationer var rejst, fordi de 
ikke ville tvangsforflyttes af Tali- 
banstyret.

Invalide

Talibanstyret har flere måneder 
forinden udstedt en bekendtgørelse 
om, at alle udenlandske humani- 
tære organisationer skal flytte ud 
til en nedlagt polyteknisk lærean- 
stalt - en hullet cementklods uden 
vand og elektricitet. Regeringens 
argument går på, at det er lettere at 
forsvare dem i en faresituation, når 
de alle er samlet ét bestemt sted.

Organisationerne skal selv beta- 
le udbedringerne af bygningen.

En efter én rejser organisatio

nerne til Peshawar - den nærmeste 
grænseby i Pakistan - hvor de går i 
venteposition. De, der ikke flytter 
inden et fastsat tidspunkt, får deres 
kontorer forseglet. Alle bliver på 
den made tvunget til at flytte eller 
rejse.

Rode Kors formår at blive i 
Kabul. Det er tungtvejende grunde 
til at fortsætte arbejdet. Efter snart 
20 års krig og borgerkrig er befolk- 
ningen hårdt ramt af fattigdom og 
krigsskader. Eeks. er antallet af 
mineofte et af verdens hojeste. 
Samtidig har det ny styre gjort 
hjælpen til krigens ofre meget van- 
skelig.

- Taliban-regeringen havde gen- 
nemfort en totaladskillelse af 
mænd og kvinder - også på hospi- 
talerne, siger Randi Jensen.

- Kvinderne blev indlagt, og 
kvindeligt personale blev tvangso

verflyttet til et særligt kvindehospi- 
tal uden vand og elektricitet - med 
smadrede ruder, hvor vinden 
piskede ind. Mandlige læger matte 
ikke operere kvinder, og lægerne 
turde ikke trodse forbudet af frygt 
for det religiøse politi. Kvindelige 
læger havde generelt ikke tilstræk- 
kelig kirurgisk erfaring. I den situa- 
tion var der - navnlig af hensyn til 
kvinderne - i hoj grad brug for 
Rode Kors.

Efter et stykke tid får Rode Kors 
organiseret, at mænd og kvinder 
igen kan befinde sig på samme 
hospital - dog så der er en mur 
mellem kvinde- og mandeafoelin- 
gerne. Det bliver til, at man kan 
bruge samme operationsstue, ront- 
genklinik og optræningscenter, 
men på forskellige tidspunkter, så 
mandlige og kvindelige patienter
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.DELEGATERNE ه

og pårorende ikke risikerer at få så 
meget som et glimt af hinanden.

Rode Kors får ved samme lejlig- 
hed også gennemført, .at mandlige 
læger igen må behandle kvinder.

- Adskillelsen var så vidt vides 
ikke skyld i dodsfald, men en del 
kvinder er blevet invalide som fol- 
ge af, at de ikke fik behandling i 
tide.

Bagholdsangreb

USAs missilangreb er formentlig 
direkte årsag til, at fondamentali- 
ster næste morgen ligger i bag- 
holdsangreb og skyder to FN-folk, 
mens de er på vej ind i FN-marke- 
rede biler. Den ene dør, den anden 
flyves, hårdt såret, hastigt ud af 
Kabul

Alle FN-udsendte forlader kort 
efter Afghanistan.

Rode Kors bliver, men fjerner 
alle sine mærker fra biler og byg- 
ninger for ikke blive udpeget som 
terroristmål. Der er 18 Rode Kors- 
delegater tilbage i Kabul, men halv- 
delen får besked på, at de næste 
dag vil blive sendt til Islamabad.

- Vi sad stadig bag lås og slå og 
matte ikke gå ud på gaden. Vi kun- 
ne hore, at der blev råbt noget om 
udlændinge og amerikanere i 
moskeernes hojtalere. Der var tre 
moskeer i det kvarter, vi boede, 
fortsætter Randi Jensen.

- Vi fik ikke så mange informa-

tioner. Kvindelige Rode Kors-dele- 
gater fik besked på ikke at tale i 
deres walkie-talkie, det var en sik- 
kerhedsforanstaltning for ikke at 
irriterede eventuelle fondamentali- 
ster, som maske aflyttede ftekven- 
sen.

Alle Rode Kors-delegater bor i 
to lejre i hver sin ende af samme 
lange gade. De kan gå ind i hinan- 
dens haver gennem dore i murene, 
og på den måde holde hinanden 
informeret.

- Mange af os var imod, at Rode 
Kors-mærkerne blev fjernet, fordi 
vi mente, at netop de blev respek- 
teret af talibanerne. Vi fik også for- 
sikringer fta talibanerne. De sagde, 
at der ikke var nogen grund til at 
flygte. De ville beskytte os.

- På den anden side havde ryg- 
terne om et terroristangreb svirret i 
lang tid. Vi fik meldinger fra inter- 
nationalt Rode Kors i Pakistan om, 
at rygterne skulle tages alvorligt. 
Pludselig var der også flere pakista- 
nere og saudiarabere i byen. Sådan 
noget lægger man mærke til. Og 
når pakistanere og saudiarabere 
kommer til Afghanistan er det 
generelt, fordi de er meget funda- 
mentalistiske muslimer.

- Jeg tror alligevel, at vi hver 
især håbede på, at det ikke var os, 
der blev sendt ud. Jeg ved ikke 
hvorfor, men der sker et eller andet 
psykisk, man mærker en stærk 

følelse af solidaritet. Jeg tænkte, at 
hvis der skete noget, så fik de i 
hvert fald brug for en sygeplejerske.

Kom igen

Rade Kors-delegaterne får af deres 
chef at vide, at alle kvinder skal 
forflyttes. Randi Jensen kommer 
først til Islamabad, hvor mange af 
de humanitære organisationer 
afventer udvildingen. Kort efter bli- 
ver hun flajet til Bangkok.

-Jeg følte mig egentlig ikke 
utryg i Kabul. I begyndelsen var 
det selvfølgelig underligt, at vi ikke 
kunne tage ind til delegationen, 
men jeg tror ikke, det var farligt at 
være Rode Kors-delegat. Det var 
farligt at være amerikaner, dermed 
var det måske også farligt at være 
Rode Kors-delegat, en ophidset fol- 
kemængde kan jo ikke skelne, 
hvem der er hvem.

12 dage senere kommer Randi 
Jensen tilbage til Kabul og Rade 
Kors, hvor hun genoptager arbejdet 
med sine afghanske - mandlige og 
kvindelige - kolleger på hospitaler- 
ne. Flere gange bliver hun inviteret 
til middag hjemme hos dem.

- Jeg vil gerne tilbage. Det er 
sådan et taknemmeligt job, man 
bliver hele tiden bekræftet i, at det 
betyder noget, at man er der. Jeg 
har matte love mine afghanske 
venner og kolleger, at jeg kommer 
igen.

En delegat er Rade Kors’ navn for 
de mænd og kvinder, der rejser ud 
for at hjælpe. Hvert år sender 
Dansk Rode Kors omtrent 100 
delegater af sted, og på et hvilket 
som helst tidspunkt er der altid cir- 
ka 50 danske delegater ude.

Når man bliver udsendt for 
Dansk Rade Kors, bliver man 
udlånt til Internationalt Rode Kors, 
der har det operationelle ansvar for 
missioner over det meste af verden. 
Delegaterne sendes ud til både 
konflikter, katastrofer og udvik- 
lingsopgaver.

Sygeplejersker, læger, admini- 
stratorer, logistikere, regnskabsfolk, 
mekanikere og personer med 
udviklingserfaring kan sage om at 
komme i Dansk Rede Kors' karto- 
tek over delegater.

Ofte sendes delegaterne ud med 
kort varsel. Efter- en briefing om 
opgaven og forholdene i det land, 
man kommer rrd til, bliver man 
sendt af sted. Udstationeringen kan 
vare fta nogle a uger til flere år. 
Delegaterne får en lan, der svarer 
til, hvad deres faggruppe normalt 
tjener i Danmark.

Randi Jensen har været på mis- 
sioner i blandt andet Kenya, Paki- 
starr og Afghanistan, Sierra Leone 
og Somalia.

I 1998 udsendte Dansk Rede 
Kors 89 delegater.
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Sammen med 18.000 andre 

danskere valgte prinsesse

Alexandra at støtte Dansk

Røde Kors’ landsindsamling 

under sloganet “Hold habe 

live”. For Prinsessen betød 

det, at hun gennem tiere 

''maneder arbejdede hårdt for 

at sætte sig ind i de mange 

opgaver, som Dansk Rode Kors

loser heriljemme og i udlandet.

Prinsesse Alexandra kom vidt 
omkring, da hun skulle lære Dansk 
Rede Kors at kende. I Danmark 
drak hun kaffe med norkierne, var 
på hjemmebesøg hos en 88-årig 
kvinde sammen med en besogsven, 
lærte førstehjælp af samarittere og 
svarede beredvilligt på sporgsmal 
fta nysgerrige born på en af Ung 
dommens Rode Kors' ferielejre.

jo, hun kan godt lide italiensk 
mad, fortalte Prinsessen. Også at 
det tog et halvt år at lære at tale 
dansk, fik bornene at vide. Men 
med hensyn til sin vægt var hun 
mindre åbenmundet.

- Den slags sporger man ikke en 
dame om - heller ikke en prinsesse, 
belærte Alexandra bornene med et 
smil.

I juni var Prinsesse Alexandra 

på besog i Rade Kors' internationa- 
le hovedkontor i Geneve i Schweiz, 
hvor trådene for de 175 medlems
lande samles. Her fik hun også lej- 
lighed til - over satellittelefon - at 
tale'med en dansk Rode Kors-syge- 
plejerske, som havde haft en travl 
arbejdsdag på et hospital i Kabul i 
Afghanistan. (Hendes historie kan 
læses på side 8-9.)

Hos de fattigste

Prinsessen blev modt med stor 
gæstfrihed og begejstring, da hun 
få uger for landsindsamlingen rej- 
ste til Vietnam sammen med 
blandt andre generalsekretær jor- 
gen Poulsen. De besøgte en række 
fattige familier i Thai Binh provin- 
sen, som nyder godt af Dansk Rode 
Kors' sundhedsprogram, der fore

går i samarbejde med Vietnamesisk 
Rade Kors. Prinsessen besagte des- 
uden et center for handicappede 
barn, som stattes af midler fra 
landsindsamlingen.

Prinsesse Alexandra besagte 
mange beskedne hjem, hvor hun 
talte længe alene med familierne og 
fik et godt indtryk af, hvilke store 
problemer de slås med i det dagli- 
ge. For Vietnams fattige landbe- 
folkning er det ikke en selvfalge at 
blive mæt hver dag og at have 
adgang til rent vand. Derfor hand- 
ler Rade Kors' arbejde blandt andet 
om at skaffe beskyttede vandposter 
og bedre ernæring.

Engagement og nærvær

jergen Poulsen var glad for sin rej- 
sekammerat og er imponeret over
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Prinsesse Alexandras engagement.
- Prinsessen forstår at skabe 

kontakt til alle mennesker, og hun 
får folk til at fole sig trygge og godt 
tilpas. Hun koncenterer sig 100 
procent om det menneske, hun 
taler med, og hun har et impone- 
rende overskud. Det betyder meget 
for Dansk Rode Kors, at Prinsesse
Alexandra involverer sig i hjælpear- 
bejdet. Vi er hende meget taknem- 
melige.

Danskerne blev via DR’s doku- 
mentarprogram »Alexandra og 
Rode Kors« vidner til Prinsessens 

TRE TIMER

store engagement. I udsendelsen 
fortalte hun om sin respekt for det 
arbejde, som de 15.000 frivillige 
herhjemme lægger i Dansk Rode 
Kors. Og da hun blev spurgt, om 
man har en særlig forpligtelse til at 
yde en humanitær indsats som 
prinsesse, svarede hun:

- jeg mener først og fremmest, 
at man har en forpligtelse som 
menneske.

FOR RODE KORS
Mere end 18.000 indsamlere tog
Rode Kors' raslebosse i hånden og 
bad danskerne om kontant stotte 
til det humanitære hjælpearbejde 
ved landsindsamlingen sondag den 
4. oktober. De mange monter og 
pengesedler, som blev puttet i bos- 
serne lob op på over 19 millioner 
kroner. Et resultat, som ligger 
meget tæt på resultatet i 1997, som 
var det næstbedste nogensinde.

Allerede dagen efter landsind- 
samlingen brugte Dansk Rode Kors 
over tre millioner kroner af de ind- 
samlede midler. Det storste enkelt

har taj og mad, og som bor i et 
land, hvor der maske er krig. At 
born går med ud og samler ind, 
tror jeg, er med til at gore dem 
bevidste om, at der er folk i verden, 
som har brug for vores hjælp. 
Hjemme hos os er TV-Avisen for- 
budt for born. Det er lidt for uhyg- 
geligt, så det er dejligt, når bornene 
kan få en viden om, hvad der sker 
ude i verden på en mere positiv 
måde.

Røde Kors på skemaet

700 elever fra Birkelundskolen i 
Holstebro benyttede også landsind- 
samlingen til at lære om det huma- 
nitære hjælpearbejde. I ugen op til 
indsamlingen blev aulaer og klasse- 
værelser omdannet til genbrugsbu- 
tik, forstehjælpsværksted og mode- 
sted for besogsvenner. Eleverne 
provede at være flygtninge et dogn 
og priste sig lykkelige for ikke at 
være flygtninge hver dag. Eleverne 
sluttede temaugen med at deltage i 
landsindsamlingen.

KONGEHUSET STØTTER 
DANSK RODE KORS

I Danmark er der en tradition for, 
at kongehuset stotter Dansk Rode 
Kors. Således er Dronning Ingrid 
protektor for Dansk Rode Kors, og 
Prins Henrik er kornneget. Pr n- 
sesse Alexandra er protektor for 
Ungdommens Rode Kors.

belob, 600.000 kroner gik til Syd- 
sudan, men også det tidligere jugo- 
slavien, Vietnam, Litauen, Hvide- 
rusland, Afghanistan og Bangla- 
desh fik glæde af de indsamlede 
midler. Cirka en halv million af de 
indsamlede midler bruges i Dan- 
mark. Dels til de sociale aktiviteter 
for de svageste i samftmdet og dels 
til en undervisnings CD-rom om 
fiarstehjælp

Viden om verden

Pigerne Natasha og Nadja på hen- 
holdsvis fire og seks år skulle både 
styre seletoj og indsamlingsbosse, 
da de deltog i Dansk Rode Kors’ 
landsindsamling De red på hver 
deres pony, mens de samlede ind i 
den lille by Frorup 15 kilometer 
syd for Nyborg. Ud over at skaffe 
penge til verdens nødstedte, skaffe- 
de de to piger sig viden om verden. 
En vigtig sidegevinst, mener Nad- 
jas plejemor Annette Madsen.

- Vi har talt meget om, at pen- 
gene går til mennesker, som ikke

Da Natasha og Nadja samlede ind, var pressen på pletten 

for at følge dem på deres rote.



lONYE^ ل
GENBRUGSBUTIKKER
Dansk Rode Kors åbnede sin forste 
genbrugsbutik i 1977. I 1985 var 
der 15 butikker, og siden da er det 
gået stærkt. I 1998 åbnede 10 nye 
butikker, og der er nu 143 butikker 
fordelt over hele landet. De seneste 
tal, som er fta 1997, viser, at butik- 
kerne omsatte for 30 millioner kro- 
ner og havde et overskud på over 
16 millioner kroner. Det gode 
resultat kan kun nås takket være de 
cirka 3500 ulønnede frivillige, som 
arbejder i butikkerne. Pengene går 
til Røde Kors' humanitære arbejde 
bade lokalt og globalt.

Katastrofetøj

En del af det tøj, som danskerne 
afleverer i de opstillede Rode Kors- 
containere, bliver sendt videre til 
ofre for katastrofer i hele verden. I 
1998 sendte genbrugscentrene i 
Herning og Rødovre 202 ton kata- 
strofetoj af sted til Hviderusland, 
Georgien, Ukraine, Taadsjikistan, 
Kirgisien og det noget varmere 
Uganda.

Samtidig producerede norkler- 
ne over 33 ton norkletoj, som blev 
sendt af sted til born i verdens 
katastrofeområder.

REDDEDE SEJLERS LIV

Hvert ar får over 5000 menne 

sker hjertestop. Ole Nielsen 

reagerede hurtigt og gav en 

tysk sejler livreddende første- 

hjælp. Ole Nielsen blev karet 

som “Arets Førstehjælper” 

1998”.

، ninge til rette i lokalsamftmdet - 
I både på det praktiske og det men- 
.neskelige plan ؤ

Mange nye ftivillige - og især
I mange mænd - har meldt sig som
by-guider, som er en del af Dansk ة

integrationen af flygtninge.
Fælles for mange flygtninge er 

en fortid præget af oplevelser fta 
krig eller politisk forfølgelse. Det 
har givet flygtningene sår på sjæ- 
len. De skal samtidig lære et nyt

Rode Kors' nye by-guider hjælper 
flygtninge med at lære deres by at 
kende. Hvor ligger biblioteket, 
medborgerhuset, svommehallen.

genbrugsbutikken, andre gode ind- 
kobsmuligheder og byens sevær- 
digheder? En byguide er en eller 
flere personer, som vil vise flygt-

Rode Kors' forstærkede indsats på 
flygtningeområdet. Initiativet skal 
ses i lyset af den nye integrations- 
lov, hvor kommunerne fta den 1. 
januar 1999 overtog ansvaret for

lands kultur at kende, og Dansk 
Rode Kors onsker at stotte flygt- 
ningene for at undgå, at de bliver 
ensomme og socialt isolerede.
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- Ole, Ole, skynd dig at komme! 
Sådan lyder nødråbet den 1 ]. maj 
1997, da Ole Nielsen er nede i Ski- 
ve Lystbådehavn. Han laber ud på 
bådebroen, hvor en tysk kvinde 
beder om hjælp. Hendes mand sid- 
der sammenfaldet i cockpittet. Han 
er bevidstlas, og Ole Nielsen regi- 
strerer hverken puls eller vejr- 
trækning.

- feg går i gang med at give 
hjertemassage med hjælp fta en 
kvinde. Vi fortsætter et stykke tid, 
og manden kommer sig, men 
»dar« så igen. Vi går i gang på ny 
og bliver ved, indtil ambulancen 
kommer, forklarer Ole Nielsen.

Den tyske sejler blev reddet, og 
for den ekstraordinære første- 
hjælpsindsats fik Ole Nielsen 
Dansk Rade Kors' pris »Arets 
Farstehjælper«. Med hæderen firlg- 
te 10.000 kroner. 

for at påskonne en flot indsats og 
for at gere opmærksom på, hvor 
livsvigtig førstehjælp er. De første 
minutter i forbindelse med en 
ulykke kan afgore, om det ender 
med liv eller dod.

Hvert år sker der over en halv 
million Iljemme- og fritidsulykker, 
100.000 arbejdsulykker og omkring 
65.000 trafikulykker. Desuden får 
mellem 5000 og 6000 årligt hjer- 
testop i hjemmet eller på arbejdet. 
Kun fem procent af dem overlever. 
Det skyldes blandt andet, at de, der 
er i nærheden, ikke aner, hvad de 
skal gøre.

Kampagnen "Hånden på hjer- 
tet - det redder liv”, som Dansk 
Rade Kors deltog i i 1998, skulle 
gare flere danskere opmærksom- 
me på, at det hajst tager 12 timer 
at lære hjertemassage og første- 
hjælp.

FLYGTNINGEHØJSKOLEN:
ET FORBILLEDE I EUROPA

standen pa Iljertet

Dansk Rode Kors uddeler prisen

Ole Nielsen får overrakt prisen på 10.000

kr. af DRK's president, Freddy Karup

Pedersen.

SINDSLIDENDE
FAR
BESØG
Flere og flere nennesker med psy- 
kiske lidelser bor i dag i eget hjem. 
Mange af dem har ikke et stortog 
privat netværk af familie, venner 
og kolleger, og lever derfor ofte en 
ensom tilværelse.

For to år siden oprettede Dansk 
Rade Kors som et forsag en 
besagstjeneste for sindslidende på 
Vestsjælland. Og i 1998 kunne 40 
sindslidende se ftem til et ugentligt 
besag, hvor der er tid til at snakke - 
og lytte. Nogle af de sindslidende

har ikke vovet sig uden for en dar i 
flere år. Sammen med en besags- 
ven kan de nu få oplevelser, der er 
en selvfølge for de fleste mennesker 
i Danmark. Tage en tur med bus- 
sen, se en god biograffilm eller 
have en sjov bingo-aften.

Hovedstadens Rade Kors har 
også oprettet en besagstjeneste for 
sindslidende, og Dansk Rade Kors 
håber, at ordningen breder sig til 
andre dele af landet.

Det kan være svært for traumatise- 
rede flygtninge at fortælle om de 
værste minder fra krig, flugt og en 
ny liverdag i eksil. Men et af male- 
ne med Flygtningehajskolen, som 
blev etableret i 1996 af Dansk Rade 
Kors, Red Barnet, Dansk Flygtnin- 
gehjælp og Pædagogiske Psykolo- 
gers Forening, er netop at få flygt- 
ninge til at sætte ord på de hændel- 
ser, som de helst vil glemme.

Den norske psykolog Magne 
Raundalen tager sig særligt af bar- 
negruppen. Han mener, at det er 
vigtigt at skabe sammenhæng mel- 
lem følelser og ord, fordi det giver 
den enkelte en oplevelse af at have 
kontrol over sit indre kaos. Terapi- 
en foregår blandt andet ved, at 
barnene skriver og tegner. På den 
made viser de, hvad der tynger 
dem mest, og med udgangspunkt i 
deres tegninger og fortællinger får 
de bearbejdet deres traumer.

Pilotprojekt

Hajskolen er et tilbud om en uges 
ophold for 10 flygtningefamilier 

med samme kulturbaggrund, ud 
over terapi er der tid til musik, fest, 
udflugter, leg og hyggeligt samvær. 
Håbet er at styrke den enkelte 
flygtnings mulighed for at leve en 
normal tilværelse og styrke familie- 
medlemmernes relationer til hin- 
anden. I 1998 blev der holdt to 
kurser for palæstinensere og irake-

Flygtningehajskolen er et pilot- 
projekt og har modtaget statte fta 
blandt andet Undervisningsmini- 
steriet, Indenrigsministeriet og 
EU. En del af EU-midlerne skal 
finansiere en europæisk konferen- 
ce, der med udgangspunkt i kon- 
ceptet for Flygtningehajskolen vil 
belyse alternative modeller for 
behandling af traumatiserede flygt- 
ninge.

Metodehæftet “Flygtningehajskolen 
1998 - psykosocial kurser for flygt- 
ningefanilier"koster 100kr. ogkan 
bestilles hos Dansk Rode Kors pa tlf. 
35 25 92 00.
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FOLKEFEST
Et par hundrede tusinde

danskere gik, løb, 

rullede, kørte og cyklede 

over Storebæltsbroen 

ved årets største folkefest i 

dagene 4. - 7. juni.

Trods arrangementets størrelse 
forlob alle fire dage i fred og ro 
- bade fordi deltagerne, vejret 
og humoret var i top, men også 
fordi de mere end tusind frivil- 
lige fra Dansk Rode Kors, Dan- 
marks Idræts-Forbund, Militær- 
politiet og Hjemmeværnet fik 
den praktiske afvikling til at gli- 
de uden problemer.

Generalsekretær i Dansk 
Rode Kors, Jorgen Poulsen, tak- 
kede AS Storebæltsforbindelsen 
for lån af østbroen i fire dage og 
glædede sig over, at så mange 
danskere havde faet en oplevelse 
for livet, som de kan fortælle 
videre til deres born og borne- 
born.

- Samtidig har Aben Bro. 
været en enestående manifestati- 
on af, hvad det frivillige Dan- 
mark kan præstere, sagde jorgen 
Poulsen.

Arrangementet gav Dansk 
Rode Kors et overskud på 4,2 
nrillioner kroner til hjælpearbej- 
det i ind- og udland.

.١٠.'
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Medlemmer: ca. 70.000

Støttemedlemmer: ca. 70.000

Lokalafdelinger: 250

Aktive medlemmer: ca. 15.000

AKTIV !DANMARK
De frivillige i Dansk Rode Kors 
yder en aktiv indsats i hjælpearbej- 
det på mange mader:

Besøgstjeneste

Hver uge får omkring 6.500 
ensomme mennesker besog af en 
besogsven.

Ga-med-tjeneste

Frivillige ledsager ældre eller han- 
dicappede, der ikke selv kan klare 
at gå i byen.

Væresteder

Frivillige driver væresteder, hvor 
nogle af samfimdets sårbare grup- 
per kan få medmenneskelig stotte. 
For eksempel er der et natherberg 
for hjemlose kvinder i Hvidovre.

Selvhjælpsgrupper

Mennesker med fælles sorger og 
problemer kan modes for at hjælpe 
hinanden.

Telefonkæder

Frivillige er leder af telefonkæden 
og ringer til den første i kæden. 
Alle i telefonkæden får et dagligt 
opkald. Formalet er at skabe tryg- 
hed i hverdagen for mennesker, 
som bor alene.

Aflastning af pårørende 
til demente

Frivillige tilbyder samvær med en 
hjemmeboende dement for at give 
den parerende - som regel en ægte- 
fælle - tid og ro til personlige gore- 
mål.

Fængselsbesøgstjeneste

Frivillige besoger indsatte i lukkede 
fængsler, som kun sjældent eller 
aldrig far besog af familie og venner.

Genbrug

3.500 ftivillige driver 143 gen- 
brugsbutikker over hele Danmark. 
Overskuddet fta butikkerne går til 
hjælpearbejdet.

Nørkletøj

I 1998 sendte Dansk Rade Kors 
over 33 tons norkletaj til barn i 
verdens katastrofeområder. Tojet 
laves af over 3000 norklere - pri- 
mært kvinder - som syr, strikker og 
hækler efter standardopskrifter

Samaritervagt

1200 førstehjælpsuddannede sama- 
ritter rykker ud for at hjælpe tilska- 
dekomne ved nogle af landets store 
begivenheder, f.eks. festivaler og 
sportsarrangementer. På årsbasis 
behandler samaritterne over 30.000 
tilskadekomne.

Førstehjælp

Næsten 350 instruktorer undervi- 
ser i førstehjælp over hele landet. 
Rode Kors har også kurser i psy- 
kisk førstehjælp.

Her og Nu Kontakten

Frivillige stotter mennesker, der 
kommer i krise. Her og Nu Kon- 
takten findes i Kobenhavn, Frede- 
riksberg, Hobro og Farso. Kun 
politi, sygehuse og vagtlæger kan 
henvise til Her og Nu Kontakten.

Det frivillige flygtningearbejde

Frivillige er by-guider for flygtnin- 
ge. En by-guide viser flygtninge til- 
rette i lokalsamfirndet bade på det 
praktiske og menneskelige plan.

Venskabsprogram

Frivillige kan via lokalafdelinger 
stotte hjælpeprogrammer i nogle 
af verdens fattigste lande. Det sker 
i tæt samarbejde med Rode Kors- 
afdelinger i de pågældende lande. 
I 1998 havde Dansk Rode Kors 52 
venskabsprojekter fordelt på seks 
forskellige steder i verden: Tanza- 
nia, Burkina Faso, Filippinerne, 
Vietnam, Etiopien og Bosnien- 
Hercegovina. Projekterne blev stot- 
tet okonomisk af 144 lokalafdelin- 
ger.
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Fordrevne ! Kosovo

KONFLIKTER PA
STRIBE

Krige og konflikter har inden 
for de seneste år skiftet karak- 
ter, hvilket ofte gar Rade Kors’ 
arbejde meget vanskeligt. Kon- 
flikterne er blevet mere uforud- 
sigelige, og respekten for inter- 
nationale spilleregler og organi- 
sationer som Rode Kors er 
vigende. Samtidig er civile 
mennesker i stigende grad 
malet for de stridende parter.

Det farer til komplekse nod- 
situationer med store flygtnin- 
gestromme og sociale sammen- 
brud, der ofte kræver en lang- 
varig og sammensat hjælpeind- 
sats.

I de senere år har der kon- 
stant været cirka 30 væbnede 
konflikter i gang. Dansk Rode 
Kors sendte i 1998 hjælp til dis- 
se brændpuntker:

Kosovo og Albanien

I maj udbrod der voldsomme 
kampe mellem serbiske styrker 
og den albanske selvstændig- 
hedsbevægelse, UCK. Tusinder 
af flygtninge krydsede grænsen 
fra Kosovo og sogte tilflugt i 
Albanien og Montenegro. I 
juni optrappedes konflikten, og 
over en halv million mennesker 
flygtede fra deres hjem og sagte 
tflflugt i bjergene.Vinteren i 
dette omrade af Balkan er 
yderst streng og på grund af de 
fortsatte kampe turde de flyg- 
tende ikke vende tilbage, men 
pravede at overleve i det fri i 
bjergene. Rade Kors sargede for 
rent vand, presenninger, toj og 
stavler til de fordrevne samt 
medicin og kirurgisk udstyr til 
de mange sårede. Ca. 100 inter- 
nationale medarbejdere, 50 
lokalt ansatte samt frivillige fra 
det lokale Rode Kors var indsat 
i hjælpearbejdet.

Georgien, Armenien 
og Aserbajdsjan

Opløsningen af det tidligere 
Sovjetunionen har fart til kon- 
flikter og borgerkrige i hele 
Kaukasus-regionen. Som følge 
af konflikterne er over en milli- 
on mennesker forhindret i at 
vende tilbage til deres hjemegn. 
Rode Kors' hjælpearbejde 
omfatter uddeling af toj, fode- 
varepakker og medicin til de 
mest udsatte - ældre, liandicap- 
pede, enlige modre og storfami- 
lier. I alt ydede Dansk Rade 
Kors hjælp for 5.3 mio. til Kau- 
kasus i 1998.



...TIL HELE
Plsj

Nødhjælp: 320.000

Nadhjælp: 13.980.000 kr.

Albar
Nadhjælp

Børnesoldater i Sierra Leone

Mellemamerika
Nadhjælp: 2.710.000 kr.

١٢٩

^ors nar mere eller mindre

Guinea Bissau

På grund af interne uroligheder 
i Senegal strommede tusinder af 
mennesker over grænsen til 
Guinea Bissau. Internationalt 
Rode Kors iværksatte et pro- 
gram for 5.000 flygtninge. 
Dansk Rode Kors stottede dette 
arbejde med 100.000 kr.

Sierra Leone

I Sierra Leone blev 1998 endnu 
et år med blodig borgerkrig. 
Rode Kors, som i flere perioder 
var den eneste hjælpeorganisa- 
tion til stede, sorgede for medi- 
cin og kirurgisk udstyr, og de 
mange flygtninge i nabolandet 
Guinea-Conakry fik uddelt 
fødevarer, tæpper og presennin- 
ger. Dansk Rode Kors stottede 
dette hjælpearbejde med i alt 
6,5 mio. kr.

Liberia

7 års borgerkrig har lagt landet 
i ruiner. Tusinder af mennesker 
er stadig på flugt. Rode Kors 
hjælper tidligere internt for- 
drevne med de mest basale ting 
til at etablere et nyt hjem. 
Dansk Rode Kors har stottet 
dette arbejde med 500.000 kr.

regelmæssigt kunnet arbejde på 
begge sider af konflikten. De 
mange sårede fra Sydsudan 
behandles på Rode Kors' hospi- 
tal i Lokichokio i det nordlige 
Kenya, hvortil de flyves ud af 
Rode Kors. Rode Kors har desu- 
den sundhedsprojekter, uddeler 
nødhjælp, sorger for rent vand 
og underviser i sygepleje. Dansk 
Rode Kors har i 1998 bidraget 
med 5,6 mio. kr. til hjælpear- 
bejdet i Sudan.

Angola

På trods af en fire år gammel 
fredsaftale blussede voldsomme 
kampe op igen mellem rege- 
ringsstyrkerne og UNITA med 
tusinder af hjemlase til følge. 
Dansk Rode Kors stottede i 
1998 Internationalt Rode Kors' 
hjælpeprogram med 300.000 
kr., som bl. a. blev anvendt til 
indkob af tæpper og presennin- 
ger til de hjemlose.



Kasakhstan

NordkoreaNødhjælp: 6.610.000 kr
Nødhjælp: 14.23?.

.835.000

Nødhjælp: 2.600.000
Irak
Nødhjælp: 4.325 00 kr.

Laos

Sudan
Cambodia

Sri Lanka
Nødhjælp:

Somalia
Nødhjælp: 4.700.000

Malawi

Nødhjælp: 5-625.000 kr. 
dik g: 3.115.000 kr.

Eritrea
Udvikling: 2.015.000 kr.

Afghanistan
Nødhjælp: 10.720.000 kr.

Nødhjæ- 
Udvikling: 2.86Os

Siden Golfkrigen har civilbe- 
folkningen lidt under de inter- 
nationale sanktioner mod lan- 
det, specielt på sundhedsområ-

Udvikling: 5.570.

Kenya
Nødhjælp: 165.000 kr.

Nødhjælp: 140.000

Madagascar
Nødhjælp: 50.000 kr.

Nødhjælp: 1.300.000 kr.

Udvikling: 1.940.000

Bangladesh
Nødhjælp: 2.450.000 kr.

Til internationalt Røde 
Kors' ikke landespecifikke 
arbejde:

Global hjalp
Nødhjælp: 3.250.000 kr.
Udvikling: 2.185.000 kr.

Centralasien -
- Nødhiæ'p:'

Tadjikistan
Nødhjælp: 2.250.000 kr.-

Ukraine

lulgarien
djælp: 5.000 kr.

Congo (tidf Zaire) Nødhjælp: 3.660.000 kr. . u^kl^g 33.785.000 k

Rwanda
Nødhjælp: 145.000 kn

I —
Zimbah
Udvikling: 3.

Great Lakes
Nødhjælp: i.6C5.000kr. TanzaniaNødhjælp: 1.605.000 kr. Udvikling: 7٠230٠000 kr.

Udvikling: 385.000 kr.٠ Hviderusland
Nødhjælp: 2.540.000

Rusland
Nødhjælp: 1.010.000 kr.

Etionien
Nødhjælp: 1.030.000
Udvikling: 13.265.000

Etiopien og Eritrea

Endnu en gang blussede 
grænsekonflikten op mellem de 
to lande. Flygtninge, internt 
fordrevne og sårede på begge 
sider har fået hjælp fra Rade 
Kors. Dansk Rade Kors har 
stattet dette hjælpearbejde med 
1 mio. kr.

Somalia

Somalia lider fortsat under den 
borgerkrig, som startede i 
begyndelsen af 90'erne. Inter- 
nationalt Rade Kors forsyner 
landets hospitaler med medicin 
og udstyr til de sårede. Derudo- 
ver har Rade Kors 26 sundheds- 
klinikker. I 1998 bidrog Dansk 
Rade Kors med 4,7 mio. kr. til 
dette arbejde.

Uganda

Den interne uro i nord er blus- 
set op igen. Samtidig er der 
fortsat væbnede sammenstad i 
den sydvestlige del af landet. 
Rede Kors har igangsat et hjæl- 
peprogram for de mange 
internt fordrevne i begge områ- 
der. Dansk Rade Kors har 
bidraget med 12 tons genbrugs- 
og narkletaj, 78 tons hygiejne- 
artikler samt et kontantbirag til 
operationen.

Congo Brazzaville

Efter sidste års væbnede kampe 
er der fortsat mange internt 
fordrevne, som nu befinder sig i 
store lejre syd for hovedstaden, 
Brazzaville. Internationalt Rade 
Kors uddeler nadhjælp.i lejrene, 
sorger for rent vand samt forsy- 
ner et hospital og 27 sundheds- 
klinikker med livsnadvendig 
medicin. 

det. Derfor fors ner Rade Kors 
hospitaler og klinikker med 
livsnadvendig medicin og 
udstyr, og der uddeles fodeva- 
rer, rent drikkevand og andre 
basale fornødenheder til den 
mest udsatte del af befolknin- 
gen. I 1998 har Dansk Rade 
Kors i alt formidlet hjælp til 
Irak for 4,3 mio. kr. Tre danske 
Rode Kors-medarbejdere var 
blandt de mange internationale 
Rade Kors-folk, som arbejdede 
i Irak.



Filippinerne

Røde Kors' felthospital i 

lokichokio behandler sårede 

fra konflikten i Syd-sudan

PENGENE
11998 sendte Dansk Røde 

Kors nødhjælp i form af 

mad, medicin, tæpper m.v. 

til 42 lande og omrader i 

verden. Samfet beløb - 

nødhjælpen sig til mere 

end 107 millioner kroner. 

Udviklingshjælp til sund- 

hedsprojekter, undervisning, 

etablering af vandforsyning, 

latriner, køkkenhaver m.v. 

gik til 17 lande. Samlet 

beløb udviklingshjælpen 

sig også til godt 107 mil- 

lioner kroner.

Dansk Rode Kors" hjælpearbej- 
de finansieres af bidrag fra 
enkeltpersoner - for eksempel 
ved den årlige landsindsamling 
- bidrag fra Danida (Udenrigs- 
ministeriet), virksomheder, fon- 
de og EU.

Nødhjælpen finansieres 
typisk ved hjælp af akutte bevil- 
linger fra udenrigsministeriet 
og Dansk Rode Kors egen kata- 
strofefond, der sikrer et perma- 
nent nødberedskab. Desuden 
kan der i særlige tilfælde blive 
arrangeret akutte indsamlinger.

Udviklingshjælpen betales 
først og fremmest via den 
såkaldte rammebevilling fra 
Udenrigsminsteriet, der flere år 
ud i fremtiden sikrer det lang- 
sigtede arbejde.

Nødhjælp٠ Udviklingsstøtte٠ Nødhjælp og udviklingsstøtte

Der tages forbehold for fusterin- 
ger i tallene, da det endelige ars- 
regnskab færdiggøres i skrivende 
stund.

Afghanistan

Der liar nu været konflikt i Afg- 
hanistan i 20 år. Sporadiske 
kampe mellem Taliban-styret 
og opppositionen samt mfllio- 
ner af landminer kræver næsten 
dagligt ofre. Derudover blev 
den nordvesflige del af landet 
ramt af et voldsomt jordskælv i 
februar måned. Rode Kors’ 
arbejde i landet er specielt 
fokuseret på krigskirurgi, fange- 
besog, eftersogningstjeneste 
samt produktion og tilpasning 
af proteser til landmineofrene. 
Dansk Røde Kors har formidlet 
bistand for næsten 11 mio. kr. i 
1998.

Sri Lanka

1998 blev desværre ikke året, 
der bragte fred til denne bor- 
gerkrigshærgede 0. Som så ofte 
før blev angreb ftrlgt op af 
modangreb med dode og sårede 
som resultat. Siden 1983 har 
konflikten mellem Sri Lankas 
regering og LTTE (de Tamilske 
Tigres befrielseshær) kostet 
mere end 50.000 mennesker 
livet. Over 300.000 lever i dag 
som internt fordrevne. Dansk 
Rode Kors bidrog til Internatio- 
nalt Rode Kors' arbejde på oen 
med 3 mio. kr.

Dansk Rade Kors ٠



Sult og kulde truer Hviderusland 

om vinteren, hvor desperationen 

breder sig. En stor del af befolk- 

ningen lever pa sultegrænsen, 

mens temperaturen nærmer sig 

30 graders kulde. Røde Kors afbp 

der fattigdommens værste følger 

for de hårdest ramte.

Af Alice Jensen

EN DAGLIG KAMP FOR

MAD PÅ BORDET

NABOER I NØD
Efter murens fald for ti år siden 
har økonomisk og politisk ustabi- 
litet gjort livet hårdt for de fettig- 
ste i de tidligere ostlande. Især 
om vinteren er der hårdt brug for 
hjælp, og mange steder breder 
sygdomme sig, som man troede 
var udryddet i Europa. Rode Kors 
hjælper fattige og syge i Rusland, 
Ukraine, Hviderusland, de balti- 
ske lande og hele Kaukasus- 
området.

Efteråret er kommet til Hvide 
rusland. En gammel kone står i det 
spartanske kokken i sit lille gronne 
træhus. Det har set bedre tider. Store 
sprækker er stoppet til med tojlaser, 
så vinden ikke har ftit spil ind i huset.

Nina Matievska på 80 år har 
altid boet her. I værelset ved siden 
af ligger hendes son Nicolay lænket 
til sengen. Det har han gjort de sid- 
ste sytten år. Efter et fald fra et stil- 
lads er han invalid og totalt affiæn- 
gig af andre folks hjælp.

Hver dag får de besog af en 
Rode Kors-sygeplejerske, der tager 
på hjemmebesøg hos handicappe- 
de, ældre og ensomme mennesker.

- Vi spiser margarinesuppe hver 
dag, for vi har ikke råd til andet. 
Hojst en gang om måneden får vi 
et stykke polse til, fortæller Nina 
Matievska.

Hun ved ikke, hvordan de to 
skal klare sig gennem vinteren, for 
brænde til at opvarme huset koster 
mere end dobbelt så meget, som 
hun og hendes son får i pension og 
invalidepension.

Hver måned har de to tiisam- 
men under 100 kroner at gore godt 
med. Og det er slet ikke tilstrække- 
ligt, når et kilo kartofler koster 2,50 
kroner og ti æg fem kroner. Men de 
er langt fta de eneste, der må leve af 

suppe lavet på margarine. Store dele 
af befolkningen er fanget ind i fat- 
tigdommens svobe: gamle, handi- 
cappede, enlige forsørgere, familier 
med mange born og folk på landet. 
Ifølge officielle tal står 40 pct. af den 
hviderussiske befolkning hver dag 
ansigt til ansigt med sulten.

Beder om hjælp

For befolkningen i Hviderusland 
har tiden efter Sovjetunionens kol- 
laps været en ubarmhjertig nedtur. 
Også her er rublen meget ustabil 
og skrobelig. Inflationen har slugt 
alle opsparinger, og dagligdagen er 
en evig kamp for at få de sparsom- 
me penge til at slå til. Priserne sti- 
ger, mens lonninger, understøttelse 
og pensioner udhules af inflatio- 
nen, og mange har ikke fået udbe- 
talt Ion i adskillige mneder.

På Rode Kors-kontoret i byen 
Mogilev kommer i lobet af en time 
de første otte trængende og beder 
om hjælp. Deres hænder er samlet 
foran og hovedet bojet.

- Fattigdommen tvinger folk 
herhen. Vi er et stolt folkefærd, 
men det nytter ikke noget, for er 
der ingen mad på bordet. Så er der 
ingen anden udvej end at bede om 
hjælp, siger Nina Bykowa, der leder 
kontoret.

Antallet af folk, der beder om 
hjælp, er steget markant i lobet af 
1998, men Rode Kors må afvise de 
fleste. Lagrene af genbrugstoj, 
fødevarepakker og medicin er snart 
tomte.

- jeg tror, det bliver den værste 
vinter for Hviderusland nogensin- 
de, siger Nina Bykowa.

Besog af sygeplejersker

Nadezhda Nekasova er 95 år, hun 
lever af en lille pension på under 
90 kroner om måneden. Hendes 
mand dode for mange år siden, og 
de fik aldrig nogen born. Et bræk- 
ket ben bandt hende til sengen i et 
år, og hun har ikke været udenfor 
sin lille et-værelses lejlighed i tre år.

Der findes asylhjem for gamle 
mennesker i Hviderusland. Men 
ingen onsker at ende der. Og slet 
ikke Nadezhda Nekasova. Hun har 
hort, at beboerne er stuvet sam- 
men på små værelser, og at der 
ikke er nok personale til at tage sig 
af de mange beboere. I stedet får 
hun hver dag besog af Rode Kors- 
sygeplejersken Vera Karbouskaya.

- Der er ingen andre mennesker 
som Vera, siger den gamle dame og 
hendes mund breder sig ud i et 
tandlost smil.

Hun knuger sig ind til Rode

RØDE KORS ÅRSAVIS 8/99؟



SULTISUDAN

]-ithauen er blevet transitland for 
mange af de flygtninge, der prover 
at nå frem til Vesteuropa. En stor 
del stoppes af de lokale myndighe- 
der og isoleres i lejre bag pigtråds- 
hegn og bevæbnede vagter. Men 
],ithauen har hverken råd eller eks- 
pertise til at tage sig af den voksen- 
de gruppe af flygtninge i landet. 
Derfor sender Dansk Rode Kors 
jævnligt toj, tæpper, medicin, sæbe 
og andre fornødenheder til lejrene

for at bode på de kummerlige leve- 
vilkår.

Især bornene har svært ved at 
trives i en hverdag uden kontakt 
med omverdenen og uden noget at 
tage sig til på meget lidt plads. Tak- 
ket være penge fra Dansk Rode 
Kors' landsindsamling er der nu 
startet et aktivitetsprogram, hvor 
bornene en gang om ugen kommer 
uden for lejren og får undervisning 
eller tager på udflugt.

Kors-sygeplejersken og vil helst 
sidde sådan hele tiden. Hendes 
ojne skinner og hænderne gestiku- 
lerer, da hun siger:

- Rode Kors tager sig godt af 
mig. Uden dem var jeg nok for 
længst død.

Vera Karbouskaya er 63 år og 
kunne godt kvitte sit job og gå på 
pension. Men det er svært for hen- 
de at slippe de mennesker, hun 
hver dag besoger.

- jeg har kendt dem i så mange 
år, at vi er blevet familie, siger Vera 
Karbouskaya, der selv bor i et lille 
træhus sammen med sin son.

Billederne fta det sydlige Sudan lig- 
nede til forveksling dem, vi har set 
fra andre store sultkatatstrofer i 
Afrika: Born med opspilede maver, 
tændstiktynde arme og et tomt blik 
i ojnene. FN anslog, at op mod 2,2 
millioner mennesker var ramt af 
sult, da det stod værst til i Syd- 
Sudan i sommeren 98.

Hosten i 1997 var slået fejl på 
grund af torke, og lagrene med 
mad blev hurtigt tomt. Mange 
tusinde strommede til byerne i 
deres sogen efter mad. De fleste 
svage og voldsomt udsultede.

- 40-50 mennesker dode om 
dagen i de lejre, hvor folk havde 
samlet sig. Men heldigvis var 
nødhjælpen meget effektiv, og få 
måneder senere, da jeg selv så 
området, var situationen væsentligt 
forbedret, fortalte generalsekretær 
JorgenPoulsen, da han i forbindelse 
med årets landsindsamling besogte 
Sudan.

Hjælpen fra Rode Kors blev givet 
i form af maduddelingscentre og 
mobile kokkener, der forsynede de 
mest underernærede born og vok- 
sne med mad og drikke. Det skon- 
nes at mange mennesker i Syd- 
Sudan vil være aflrængige af 
nødhjælp helt frem til hosten i 
1999.

MEDICIN TIL 
NORDKOREA

Efter flere års naturkatastrofer med 
oversvømmelser og jordskred og 
deraf følgende fødevaremangel er 
også sundhedsvæsenet i Nordkorea 
helt utilstrækkeligt. Derfor har 
Dansk Rode Kors i 1998 formidlet 
medicinhjælp til landet for hele 15 
millioner kroner, finansieret af 
ECHO, EU'S humniatære kontor. I 
Nordkorea er hjælpen blevet uddelt 
til over 700 klinikker og hospitaler 
i den nordlige del af landet. Hjæl- 
pen sikrer, at læger og sygeplejer- 
sker har udstyr til at klare de mest 
almnindelige opgaver - for eksem- 
pel at håndtere fødsler på betryg- 
gende vis.



UDVIKLING
116 LANDE

Mange steder udanner Rade Kors lokale sundhedsarbejdere der 

tager ud og underviser i landsbyerne.Dansk Rode Kors har udviklings- 
programmer i 16 af verdens fattig- 
ste lande i Afrika og Asien. Uden- 
rigsministeriet betaler hovedparten 
af udgifterne til programmerne: FATTIGDOMMENS

ONDE SPIRAL
- Primær sundhed

- Miljøuddannelse for barn og unge

- Primær sund lied

- Medicin til apoteker

- HIV/AIDS-forebyggelse

- Fadevaresikkerhed

- Integreret udvikling, bl.a. sundhed

- Primær sundhed

- Primær sundhed

- Miljøuddannelse for barn og unge

- Primær sundhed

- Primær sundhed

- Primær sundhed

Fattige mennesker i udvik- 

lingslandene er otte tanget i 

en ond spiral af fattigdom, 

dårlige levevilkår, sygdom, 

fejlernæring og mangel på 

uddannelse.

Fattigdom kan have mange ansig- 
ter. Ud over sult og fejlernæring er 
fattigdom mangel på rent vand. 
Det forer typisk til diarre, ondt i 
maven eller alvorligere sygdomme. 
I u-landene er der som regel for 
langt at gå til apoteket og lægekli- 
nikken, og de fattigste har sjældent 
råd til at betale bus eller taxi. De 

færreste har i ovrigt råd til medicin 
eller lægebehandling, som jo ikke 
er gratis.

Born og voksne med diarre eller 
andre sygdomme kan miste appe- 
titten og have svært ved at optage 
næring fra maden, og det kan fore 
til fejlernæring - og i værste fald 
doden.

Hvis man er syg, er det vanske- 
ligt at klare husarbejdet, tage sig 
ordentligt af bornene, passe mar- 
ken og husdyrene. Som syg er det 
også svært at klare at knokle los på 
et arbejde som daglejer, rickshaw- 
chauffor, markarbejder eller lig- 
nende. Resultatet af sygdom kan 
blive endnu storre fottigdom og 
mangel på mad.

Fattigdom kan også være at fry- 
se på grund af mangel på varmt tøj 
og fodtøj. Eller at bo i'et koldt 
skur, som let styrter sammen ved 
naturkatastrofer som jordskælv, 
oversvømmelser eller tyfoner.

Mangel på uddannelse er også 
et stort problem for fattige menne- 
sker. I u-landene er der ofte langt 
til skole. Der er mangel på boger, 
og lærerne er selv dårligt uddanne- 
de. Derfor får mange fattige aldrig 
lært at læse, og de har svært ved at 
skaffe et job.

Med udviklingshjælp forsoger 
Rode Kors at hjælpe med til at bry- 
de fattigdommens onde spiral

- Fadevaresikkerhed og sundhed

- HIV/AIDS-forebyggelse

- Ungdomsaktiviteter, sundhed og milja

- Medicinforsyning

- Ungdomsaktiviteter, sundhed og milja

- Kurser i korrekt medicinbrug

- HIV/AIDS-forebyggelse

- Ungdomsprogram, sundhed og milja

- Primær sundhed

- Milja og katastrofeforebyggelse

- Primær sundhed

- Primær sundhed

- Miljabeskyttelse

Træplantning er en vigtig udviklingsaktivitet, der kan være med til at forhindre erosion og ørkenspredning.



SUNDHED OG SELVHJÆLP
Hellere forebygge end lielbre-

de. Det er ideen med Rade

Kors’ udviklingshjælp, som 

ager fattige mennesker sund- 

hed og gar dem i stand til bed- 

re at klare sig selv.

Rode Kors får nok de fleste til at 
tænke på nodhjælp til ofre for sult, 
krige og katastrofer. Men en anden 
vigtig - men mere ukendt - side af 
Rode Kors’ arbejde er at hjælpe 
verdens fattigste mennesker til bed- 
re at kunne klare sig selv. Denne 
del af hjælpen kaldes udviklings- 
hjælp.

Bedst er det naturligvis helt at 
kunne undgå katastrofer eller be- 
grænse deres skadelige virkninger. 
Derfor arbejder Rode Kors med 
katastrofeforebyggelse som for 
eksempel kystsikring, plantning af 
læbælter samt oprettelse af vars- 
lingssystemer og evakueringspia- 
ner, så folk kan nå at soge beskyt

telse, når for eksempel en cyklon 
eller oversvommelse er på vej.

I dag er Rode Kors meget 
opmærksom på, at der skal være en 
tæt sammenhæng mellem 
nodhjælp og udviklingshjælp, for i 
nogle lande er katastrofer som tor- 
ke, jordskælv, oversvommelser og 
orkaner et tilbagevendende fæno- 
men.

Når Rode Kors tilrettelægger et 
udviklingsprogram, der skal for- 
bedre sundlieden for folk i et lokal- 
omrade, så er der også indbygget 
elementer, som gor folk i stand til 
bedre at klare en katastrofe. For 
eksempel trænes sundhedsarbejere 
i førstehjælp, så de hurtigt kan gri- 
be ind, hvis katastrofen er ude. I et 
omrade med tilbagevendende torke 
vil det være en fordel, at folk plan- 
ter robuste afgroder, selv om-de 
måske yder lidt mindre end andre 
afgroder, som til gengæld ikke kan 
klare længere tids vandmangel. For 
at forebygge nye katastrofer er det 
også en fordel at ofre lidt ekstra på 
at bygge jordskælvs- og cyklonsikre 

bygninger - i stedet for at skulle 
genopbygge huset efter hvert 
jordskælv.

Sundhed i centrum

Dansk Rode Kors' udvildingspro- 
grammer fokuserer primært på at 
forbedre sundheden for nogle af 
verdens fattigste mennesker.

Vi arbejder med fire hovedom- 
rader:

٠ Lokalt forankrede sundheds- 
programmer: Sammen med ind- 
byggerne i et omrade finder Rode 
Kors ftem til, hvordan sundheden 
kan forbedres. Indbyggerne skal 
selv udfore en stor del af program- 
met med hjælp fta Rode Kors. Der 
kan for eksempel være tale om at 
bygge bronde og latriner, at lære 
indbyggerne om hygiejne, sundhed 
og dyrkning af nye afgroder, at 
bygge sundhedsposter, uddanne 
sundhedshjælpere og meget mere.,

٠ Basale lægemidler: Med gan- 
ske få standardiserede og billige 
lægemidler er det muligt at 
behandle langt de fleste sygdomme 

i udviklingslandene, men lægemid- 
lerne mangler ofte ude på landet. I 
lægemiddelprogrammerne arbejder 
Rode Kors sammen med et lands 
sundhedsvæsen om indkob, oplag- 
ring og distribution af medicin til 
apoteker og sundhedsklinikker.

٠ Reproduktiv sundhed: Repro- 
duktiv sundhed handler om at 
forebygge, kontrollere og behandle 
seksuelt overforte sygdomme. Rode 
Kors arbejder for eksempel med at 
forebygge HIV-smitte og lindre til- 
værelsen for AIDS-syge og deres 
familier.

٠ Sundhed i særlige omrader: I 
nogle tilfælde kan eller vil et lands 
regering ikke udfore sundhedsar- 
bejde i særlige områder - for 
eksempel fængsler, krigs- og kon- 
fliktområder eller geografisk isole- 
rede omrader. Et lands regering har 
naturligvis ansvaret for borgernes 
sundhed, men Rode Kors kan sup- 
plere en stats sundhedsarbejde ved 
at hjælpe, hvor der er et særligt 
behov eller blandt specielt sårbare 
mennesker.

RØDE KORS 1175 LANDE
Rode Kors (eller Rode Halvmåne) 
findes i 175 lande og har i alt 
omkring 105 millioner frivillige. 
Når Dansk Rode Kors starter et 
udviklingsprogram, så sker det 
altid i samarbejde med Rode Kors i 
det pågældende land. Derfor er det 
vigtigt, at det lokale Rode Kors er 
stærkt nok til at gennemføre 
udviklingsprogrammet - det skal 
kunne planlægge og styre pro- 
grammet, træne og uddanne lokal- 
befolkningen, have kontrol over 
okonomien osv.

Dansk Rode Kors' udviklings- 
programmer fokuserer derfor ikke

alene på at hjælpe nogle af verdens 
fattigste mennesker. Programmer- 
ne skal også styrke det lokale Rode 
Kors, som på den måde selv bliver i 
stand til at udfiare et bedre og mere 
omfatte'nde hjælpearbejde på læn- 
gere sigt. Styrkelsen af det lokale 
Rode Kors sker ved at udveksle 
viden, give lokale medarbejdere 
mulighed for uddannelse, hjælpe 
med fundraising osv. I nogle tilfæl- 
de udsender Dansk Rode Kors også 
såkaldte delegater - udviklingseks- 
perter, finansrådgivere, sygeplejer- 
sker mv. - som kan stotte det lokale 
Rode Kors.

En brændselsbesparende ovn kan være et stort skridt hen imod en mere 

bæredygtig udvikling.
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I Wollo håber folk blot på, at deres børri 

og barnebørn vil få det bedre end de selv.

DEN NØDVENDIGE

FORANDRING
Maden rækker kun til ni af 

årets måneder i den fattige 

Wollo-provins i Etiopien i et 

godt høst-år. De dårlige år 

mangler der mad i ni-ti måne- 

der. Nødhjælp fylder resten af 

året ud - men en stor dansk 

indsats prøver nu at skabe 

varige forbedringer

Regnen kom for en gangs skyld til 
tiden, og der var nok af den dette 
efterår i Wollo-provinsen. Så selv 
om jordlodderne er magre og alt 
for små til at kunne forsorge en hel 
familie i denne fattige del af Etiopi- 
en, et der dog kommet en pæn 
host i hus. Det betyder med lidt 
held mad til otte-ni måneder.

Resten af året må en stor del af 
befolkningen leve af nodhjælp. 
Som den gjorde året for - og stort 
set hvert år helt tilbage til den store 

sultkatastrofe midt i firserne, då 
over 1 million mennesker dode af 
sult. Ingen fanrtilier her på egnen 
gik fri dengang, alle mistede -børn, 
en mand, en mor.

Siden blev både varslingssyste- 
met og nødhjælpen sat i system 
sådan, at ingen torke eller fejlsla- 
gen host mere vil komme så meget 
bag på nogen, som den gjorde i 
1984-85, hvor det tog alt for mange 
måneder at råbe verden op og bag 
efter yderligere kostbare måneder 
for hele nodhjælpsapparatet funge- 
rede. Da var titusinder af menne- 
skeliv allerede gået tabt.

I dag er der opbygget lagre af 
fiadevarer i de egne af landet, hvor 
man ved, der traditionelt er pro- 
blemer i dårlige høstår. Etiopiens 
egen regering gør en stor indsats 
for at vende udviklingen også med 
hjælp fra udlandet, og der er gode 
resultater. De senere år er landets 
samlede hostudbytte steget betrag- 
teligt. Men der er stadig mange 
udsatte omrader, hvor en særlig 
indsats er nødvendig, hvis befolk

ningen på længere sigt skal blive 
selvhjulpen på de magre jorder.

Det gælder feks. distrikterne 
Habru og Kobo i Wollo, hvor 
Dansk Rode Kors, Red Barnet og 
Folkekirkens Nodhjælp er i gang 
med en samlet indsats sammen 
med de lokale samarbejdspartnere. 
Der skal bl.a. sættes ind med 
undervisning, overrislingsanlæg og 
andre initiativer, der kan forbedre 
udbyttet afjorden og en indsats for 
at bedre sundhedstilstanden på 
egnen. Ideen er, at arbejdet med de 
forskellige elementer i hoj grad skal 
udfores af befolkningen selv.

Danida har foreløbig bidraget 
med 14,4 millioner til projektet, 
der oprindeligt var planlagt til at 
lobe i tre år. Men efter det fiarste 
års indsats er det tydeligt, at det 
bliver nødvendigt med en længere 
tidsramme. Der tales foreløbig om 
fem år, men det er ikke urealistisk, 
at det snarere kommer til at vare i 
ti, for det giver resultater, der vir- 
kelig batter. Også fordi det så er 
mere realistisk, at projektet på læn

gere sigt bliver lokalbefolkningens 
eget ansvar - også at kore videre, 
nar pengene udefra er væk.

Lokalbefolkningen liar selv byg- 
get skoler, hvor fattige born, der 
ellers ikke har mulighed for at 
komme i skole, kan gå. Det sker i 
morgentimerne, for familierne har 
brug for deres arbejdskraft om 
dagen. Et stort, nyt overrislings- 
anlæg er næsten færdigt i Kobo. Og 
nu skal der etableres små, lokale 
sundhedsposter og uddannes frivil- 
lige sundhedsarbejdere.

Men det tager alt sammen tid. 
Som en af dem, der knokler på 
byggeriet af overrislingsanlægget 
siger: - jeg håber mine børnebørn 
får et bedre liv end jeg, hvis dette 
program lykkes. Mine born når det 
nok ikke.

s
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SUNDHED 
TAGER 
TID
Selv opvaskestativet spiller en 

rolle for sundheden i Mirambi 

i det sydlige tsganda.

joyce Matouns smilende ansigt er 
velkendt i Mirambi. Hun kan nav- 
nene på de små i mange familier 
Hun ved hvad far, mor og barn har 
fejlet de senere år og bliver modta- 
get med glæde, når hun lægger 
vejen forbi på et af sine månedlige 
besag.

joyce Matoun er ftivillig sund- 
hedsarbejder i Mirambi - et smukt, 
grant og frodigt omrade i det sydli- 
ge Uganda, hvor bananplanter og 
kaffetræer dækker kvadratkilome- 
ter efter kvadratkilometer.

Desværre for beboerne i Mir- 
ambi er skanhed ikke lig med rig- 
dom. Det overdådigt grønne land- 
skab er forfarende i al sin frodig- 
hed, men folk i Mirambi er fattige
- ligesom i resten af Uganda. De 
tjener deres penge på bananerne og 
kaffen - og det er ikke meget. En 
gennemsnilig indtægt fra et års 
hast af kaffe ligger på små 200 dol- 
lars - 1.400 kroner. Det skal en 
familie på seks-ti medlemmer leve 
af - betale mad, foder til dyrene, 
skolepenge'til børnene, tøj og 
andre almindelige fornødenheder.

Derfor kan det knibe lidt med at 
finde penge til at købe medicin for, 
når de bliver syge. Og det gar de her 
i Mirambi. Malaria, diarre, infektio- 
ner, indvoldsorm, lungebetændelser, 
fejlernæring - og ikke mindst AIDS'
- er hverdag for indbyggerne. Lige- 
som i resten af Uganda.

Bakterierne skal bekæmpes

En god ting på sundhedsområdet 
er her dog sket. Mirambi har faet 
sin egen sundhedsklinik for fem år 
siden. Beboerne i landsbyerne lag- 
de selv arbejdskraften til. De fik 
byggematerialer fra Uganda Rade 
Kors, mens udstyr og medicin kom 
fra embedslægen i distriktet som 
en del af Rade Kors’ Essentiaj 
Drugs-program i Uganda, der for- 
syner alle landets ca. 1.400 sund- 
hedsklinikker med medicin.

Men ét er at gå på klinikken og 
få medicin, når man er syg. Et 
andet er at lære, hvordan man selv 
kan forbedre sundheden hjemme i 
landsbyerne. Det er her joyce

Matoun kommer ind i billedet. 
Uganda Rade Kors har uddannet et 
korps af frivillige sundhedsarbejde- 
re, som går på hjemmebesøg i 
landsbyerne og fortæller om pri- 
mær sundhed - for at forhindre og 
forebygge, at sygdommene overho- 
vedet opstar.

På dagens første besag bliver 
joyce Matoun modtaget af manden 
i familien. Med den mindste på 
armen viser han rundt, bl.a. til det 
udendars opvaskestativ - en rusten 
jernplade på ben en meter overjor- 
den. Nedenunder ligger en bunke 
store sten, hvor vandet fta tallerke- 
ner og gryder forsvinder ned imel- 
lem.

joyce Matoun siger, at hun har 
fortalt familien, at de skal lave et 
ordentligt stativ. Det må ikke være 
rustent, og stenene nedenunder 
skal graves ned i jorden, så vandet 
ikke bare mudrer overfladen til og 
samler bakterier, men kan trænge 
ordentligt ned i jorden. Men de har 
ikke haft tid til at gare noget ved 
det, fordi der er så meget arbejde i 
marken, lyder forklaringen fta 
manden.

- Latrinet er heller ikke ordent- 
ligt dækket til, selvom vi lærer 
dem, at de skal lægge noget over 
for at holde bakterierne væk. Det 
tager tid, konstaterer joyce.

Stolte over projektet

Opvaskestativet er bare et lille 
eksempel på, hvor stor en opgave 
det er at gare noget ved sundheden 
i området. Folk skal lære at koge 
deres drikkevand, undgå bakterier 
ved at holde f.eks. deres kogested 
og gryder rene, de skal anlægge 
små latriner i stedet for at bruge 
naturen som toilet, de skal lære om 
rigtig ernæring - at spise andet end 
kun de gronne madbananer, som 
er basismad i Uganda. De skal lære 
ikke at få så mange barn - en ugan- 
disk kvinde fader i gennemsnit 7,3 
barn i labet af et liv. Deres barn 
skal vaccineres, og de voksne skal 
beskytte sig mod HIV. Alt sammen 
noget, de frivillige sundhedsarbej- 
dere skal være med til at lære dem.
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Glade deltagere på URK's Jubi-lejr

UNGDOMMEN FYLDER 75 AR
En sommerdag i juni 1923 kom 
Ungdommens Rode Kors til verden 
i Danmark. I år kunne foreningen 
dermed fejre sin 75 års fødselsdag 
samtidig med, at den rundede det 
første årti som selvstændig for- 
ening. I 1988 blev URK nemlig 

uafliængig af Dansk Rode Kors 
med eget mandat til at træffe 
beslutninger.

De to mærkedage blev fejret 
med Jubi-lejren, hvor 150 URK’ere 
gennem en uge horte foredrag, del- 
tog i workshops, spillede rollespil 

og festede, uberorte af den danske 
sommer. Blandt fødselsdagsgæster- 
ne var URK’ere fra 12 andre lande. 
Også URKs protektor siden 1996, 
Prinsesse Alexandra, dukkede op 
for at onske tillykke.

NETVÆRK 
FOR UNGE 
FLYGTNINGE

Ung flygtning, dumpet ned i en 
fremmed kultur, med lutter frem- 
mede ansigter omkring sig. Hvor 
dan opdager man, at der findes en 
fodboldbane i nabolaget, og hvor 
moder man nogen at spille fodbold 
med? Frivillige fta URK går i 1999 i 
gang med at hjælpe unge flygtnin- 
ge til at skabe et socialt netværk og 
med at lære deres nye by at kende. 
Aktiviteten kommer samtidig med, 
at kommunerne får ansvaret for at 
integrere flygtningene i lokalsam- 
fundet. Aktiviteter med flygtninge 
er ikke ukendt land for URK, som 
blandt andet også tilbyder lektie- 
hjælp til born og unge af anden 
sproglig baggrund end dansk og 
arrangerer aktiviteter for born og 

'unge, der bor på asylcentre.

ET HELT ANDET AFRIKA
»Det er fantastisk, at man kan rejse 
så mange tusind kilometer og a 
gode venner,« siger 18-årige Sidsel 
Lykke Nielsen. Hun var en af syv 
danske URK’ere, der i 1998 var i 
Uganda som ungdomsdelegat. Fire 
måneders ophold i Uganda gav 
hende et billede af et helt andet 
Afrika, end det hun havde med sig 
fta skolen og medierne i Danmark.

- Hvis man skraber lidt i over- 
fladen på de kulturelle forskelle, er 
vi jo ens, mener Sidsel, som over- 
rasket fik vendt op og ned på en 
flok fordomme om afrikanere og 
livet i Afrika. Og det er netop et af

Sidsel lykke Nielsen 

omgivet af sin 

afrikanske familie.

formålene med URK'S delegatpro- 
gram. Sammen med lokale Rode 
Korsere arbejder ungdomsdelega- 
terne på sundheds- og miljoprojek- 
ter, der forbedrer basale livsvilkår 
for befolkningen, ud over at arbej- 
de på projekterne, tager ungdoms- 
delegaterne ud på skoler og fortæl- 
ler om projekterne og om Dan- 
mark. I august 1999 gengælder en 
gruppe unge ugandere besoget og 
kommer til Danmark. Ungdom- 
mens Rode Kors har programmer 
for ungdomsdelegater i Uganda, 
Tanzania og Etiopien.
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HJÆLP TIL
JÆVNALDRENDE

PIEKU؟ "EN 
OASEIARHUS
Hvor går man hen, hvis man er 
ung og ny i byen, foler sig alene 
eller bare har lyst til at være sam- 
men med andre unge? I 1998 
debuterede URK med en ny aktivi- 
tet. Et værested for unge. Stedet 
hedder Plexus, adressen er Narre 
Alle 30, i centrum af Arhus.

Frivillige fta lokalafdelingen i 
Arhus har siden midt i '97 arbejdet 
på at få værestedet realiseret. Da 
opdagede man nemlig i forbindelse 
med en kampagne om ensomhed 
blandt unge, at rigtig mange unge 
foler sig isolerede og alene. Plexus 
er nu stedet, hvor man kan gå hen 
og få sig et spil kort med de andre, 
lave mad sammen, gå i svomme- 
hallen eller bare være. Det er fi-ivil- 
lige fra URK i Arhus, der leder ste- 
det, men det op til de unge selv, 
hvad der skal foregå.

CYKEISTAFET FOR AFRIKA

15 fritidshjem kørte 52.000 kroner ind til børn i Etiopien i 1997.

URK i gang med rollespillet "Unge På Flugt.'

Ungdommens Røde Kors 

Ravnsborggade 2, 4. sal 

2200 København N 

Telefon 35 37 25 55

Internet: www.redcrossyouth.dk 

email: info@redcrossyouth.dk

Ung På linie 7012 10 00

Hverdage 14 - 22 og weekend 14 -17

Hjælper det noget at hjælpe? Det 
kan være svært at at se, at det, man 
gar, nytter noget, når dem, man 
hjælper, har deres hverdag på den 
anden side af kloden. Derfor har 
URK lavet en film, der viser, hvor- 
dan barn i Arhus cykler penge ind, 
og hvordan pengene gavner barn 
og unge i Etiopien. De sidste 15 år 
har cykelstafetten fimdet sted hvert 
andet år, og hver gang er det lykke- 
des barn fra ftitidshjem i Arhus at 
kare mellem 45.000 og 52.000 kro- 
ner ind. Pengene er doneret af 
Arhus' lokale erhvervsliv.

Pengene betyder, at barn og 

HER FAR DU 
FATIURK:

unge i Etiopien kan lære at bygge 
brændselsbesparende komfurer, 
som de kan sælge, lære et fag, som 
de kan leve af, eller få viden om, 
hvordan man bygger latriner og 
laver køkkenhaver.

I labet af august måned 1999 vil 
URK'ere fta Danmark, Uganda, 
Tanzania og Etiopien personligt 
made op i 90 fritidshjem og fortæl- 
le, hvordan man laver en cykelsta- 
fet, vise filmen og fortælle barnene 
om Afrika. Filmen og en vejledning 
i, hvordan man får en cykelstafet 
op at kare, kan man låne hos Ung- 
dommens Rade Kors.

Ungdommen har sit eget Røde

Kors, som er Dansk Røde

Kors’ selvstændige bøn- og 

ungdomsforening. Landet over

arbejder 1100 frivillige for og 

med børn og unge

Også arbejdet i Ungdommens 
Rade Kors er baseret på Rade Kors’ 
syv principper. Det bærende prin- 
cip er princippet om medmenne- 
skelighed, som URK arbejder på at 
omsætte gennem konkrete aktivite- 
ter. Det er vigtigt for URK, at også 
barn og unge, der oplever sig selv 
som svage, opdager, at de kan en 
masse, når de hjælper andre. Resul- 
tatet et, at en masse born og unge 
efterhånden oparbejder selvtillid og 
overskud, som inspirerer dem ti at 
h.jajlpe endnu flere.

Den storste aktivitet er ferielejre 
for børn og unge, som ellers ikke 
har mulighed for at komme på 
ferie. Sammen med 300 frivillige 
URK'ere fik 556 born og unge i. 
1998 et pusterum fta en vanskelig 
hverdag i en af URKs 12 feriele.jre. 
Derudover spænder aktiviteterne i 
Ungdommens Rode Kors vidt og 
sigter både mod sårbare grupper 
herhjemme og i udlandet.

Herhjemme består aktiviteterne 
blandt andet af lektiehjælp til dan- 
ske born og born med en anden 
sproglig eller kulturel baggrund 
end den danske. Rollespillet “Unge 
På Flugt,” hvor unge gennem 24 
timer bliv-er sat i en flygtnings sted, 
har gennem fem år haft 2000 ele- 
verog ideen er nu eksporteret til 
Norge. 1 Arhus ligger Genbrugsbu- 
tikken TfsX." Julegenerationslej- 
ren for godt 35 ældre mennesker 
og 15 URK'ere og Ung-På-Linie- 
t.jenesten, hvor unge URK'ere sid- 
der parate ved tastatur og telefon, 
er nogle af de aktiviteter, der også 
har kart i flere år.
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SAMAN، 
SØGTE ASYL

DYBE, STILLE RO

Nogle asylansøgere bor ikke længere pa asylcenter, men i hus, 

lejlighed eller værelse. Her er der roligt og privat, og det kan 

være hårdt tiltrængt, hvis de har ventet længe eller har særlige

behov

Rent og stille! Det er Malis første 
reaktion, når hun skal forklare, 
hvorfor det er bedre at bo for sig 
selv fremfor på et asylcenter.

- Det var forfærdeligt at bo på 
centret. Der var hele tiden larm, og 
der rodede. Vi var 25 om at dele 
køkkenet, og der var altid nogle 
andre, som brugte badeværelset, 
jeg kunne ikke holde ud, at vi 
aldrig havde noget privatliv.

Mali er fra Iran og har været 
asylansøger i Danmark i halvandet 
år. Hun har sine fire dotre med. 
Det var især af hensyn til dem, at 
Mali bad om at flytte fra asylcentret.

- Vi er muslimer, men vi har 
ikke lyst til at gå med slor. Det 
betod, at mine dotre blev drillet af 
andre muslimer på centret. De sag- 
de, at de ikke var rigtig troende, og 
at jeg var en mær, fordi jeg ikke gik 
med slor.

Mali og hendes dotre fik i 1998 
først tilbudt en lejlighed i en lille 
landsby på Langeland, siden flytte-

de de til Svendborg. Det er det. 
Dansk Rode Kors kalder at bo i 
anneks.

Asylansøger, der har ventet læn- 
ge eller har særlige behov, kan få 
lov at flytte i anneks. I alt har 307 
asylansøgere fået et privatliv i 
annekser. Alle voksne skal selv 
betale 500 kroner i indskud for 
annekset. Priserne for husleje og 
forbrug skal svare til, hvad det 
koster at bo på et asylcenter. 
Annekserne bliver indrettet med 
standardudstyr, som det der er på 
et asylcenter. Hvis man vil have 
hygge, må man selv spare sammen.

- Vi kaber lidt ind, når vi har 
penge. Det er meget dansk, det vi 
køber.

Faktisk foler vi os danske, når '.'i 
går rundt i Svendborg, og vi har 
også fimdet danske venner, siger 
Mali.

Hun håber, at familien snart får 
opholdstilladelse, så de for alvor 
kan komme i gang med en hverdag.

1997: 4821

1998:5515

De 10 største grupper 
11998

Irak 1486

Kosovo 841

Indien 382

Bosnien 279

Somalia 244

Afghanistan 234

Sri Lanka 172

Serbien 152

Kroatien 150

Jugoslavien 124

PENGE Til 
ASYLANSØGERE
En asylansøger over 14 år får hver anden uge 427 
kroner til fornøjelser og 514,50 til mad. Et barn får 
66,50 i lommepenge og 322 kroner til mad. Derud- 
over får de 161 kroner til toj om måneden, hvis de 
har været i Danmark mere end fem måneder.

ASYLANSØGERE PÅ NETTET
www.asylum.redcross.dk. På 
den adresse har asylansøgere siden 
september 1998 kunnet læse om 
deres vilkår. På engelsk, somali og 
serbo kroatisk. Og snart også på 
arabisk og farsi.

Alle asylcentre har i dag en 
info-cafe med en computer, der 
har adgang til Internettet. Centrene 
holder jævnligt kurser, så asyl- 
ansøgerne lærer, hvordan de skal 
bruge teknikken.

Asylafdelingens hjemmeside 
giver både svar på, hvad asyl- 
ansogere har ret til at få, og hvad 
de har pligt tfl at gore i ventetiden.

For eksempel at de kan få behand- 
ling i det danske sundhedsvæsen, 
men kun for akutte sygdomme 
eller for at lindre smerter og 
bekæmpe infektion. At asylbørn 
skal gå i skole. Og at man har pligt 
til at gøre rent'på sit eget værelse 
og hjælpe med rengøring på hele 
centret.

Hjemmesiden bliver flittigt 
besogt af både asylansøgere og 
danskere. Cirka 35.000 gange blev 
der klikket ind på forsiden i perio- 
den fra september til udgangen af 
1998.
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KVALITET FOR ALLE
standarder og aftalte mal hjælper Dansk R de Kors’ asylafdeling

til at indkredse kvaliteten i asylarbejdet. For 13-årige Irina betyder

det et lille kursus, så hun kan vælge søvnen frem for mareridtet

ET VÆRDIGT OPHOID

13-årige Irina fta Kroatien så for 
halvandet år siden sin far skyde sin 
mor på klods hold. I dag er hun 
alene i Danmark som asylansøger. 
Men når hun ligger i mørket på sit 
værelse på asylcentret, kommer 
oplevelsen tilbage, og gor hende 
bange.

- Så prover jeg nogle gange at 
hore musik og slappe af. Det gjorde 
vi en gang sammen med sundheds- 
plejerskerne. Det var godt. Min 
krop bliver helt stille. Men det er 
svært at slappe af, når jeg er alene, 
jeg kommer altid til at tænke på 
min far og mor, siger hun med 
spæd stemme.

Irina har sammen med tre 
andre piger på 10 og 13 år deltaget 
i et seks ugers kursus, hvor de 
blandt andet har arbejdet med 
afslapning og afspænding, sovn og 
sovestillinger, dromme og kost.

Projektet er kun et enkelt af de 
mange kvalitetsprojekter, der er sat 
i gang i Dansk Rode Kors’ asylafde- 
ling i 1998. Ved at sætte fokus på 
kvalitet i arbejdet vil asylafdelingen 
sikre, at asylansøgerne får de bedst 
mulige vilkår, og garantere over for 
Indenrigsministeriet, at asylarbej

det opfylder de krav, staten stiller. 
For at sætte fokus på kvalitet er der 
lavet standarder og mål for arbej- 
det på i alt ni hovedområder, der 
spænder fta sundhed til borneun- 
dervisning, administration og asyl- 
ansøgernes indflydelse. I år 2001 
skal alle områder være dækket.

Det er tre sundhedsplejersker, 
der har arrangeret Irinas kursus. 
En undersøgelse blandt skoleelever 
på et asylcenter viste, at mange af 
eleverne har fysiske tegn på psyki- 
ske problemer. Op mod 75 procent 
har dagligt ondt i hoved, mave eller 
ryg, og de er kede af det eller i 
dårligt humor. Kurset skulle forkla- 
re eleverne om sammenhængen 
mellem sjæl og mavepine og gore 
dem i stand til at forstå og arbejde 
med fysiske og psykiske sympto- 
mer.

Irina og de tre andre piger 
mener selv, at de har fået det bedre 
af kurset.

Tristheden og angsten kommer 
stadig, men nu har de nogle midler 
imod det.

Fire drenge mellem 14 og 16 år 
skal snart i gang med et lignende 
kursus.

En lrvid kuvert kan være billetten 
til et liv i Danmark. I hvert fald 
hvis den kommer fra Udlændinge, 
styrelsen og indeholder en opholds- 
tilladelse. Det tager i gennemsnit 
10 måneder at få svar på, om man 
kan fa asyl i Danmark eller ej. Det 
viser Dansk Rode Kors’ egen 
opgørelse ved udgangen af 1998. 
Gennemsnitstallet rummer h de 
dem, der har ventet i fa måneder, 
og dem, der har ventet i årevis.

I ventetiden bor asylansøgerne 
på et asylcenter, drevet af Dansk 
Rode Kors. Her går bornene i sko- 
le, laver lektier, leger, bliver uven- 
ner og griner. De voksne kan også 
få undervist)ing, arbejde på et af 
værkstederne eller hjælpe til med 
det praktiske på centret.

På mange måder går livet sin 
vante gang på et asylenter. Man 
sover, spiser, fester, skændes og gri- 
ner. Der er blot den store forskel, at 
beboerne ikke selv bestemmer 
deres frenrtid, og at de bor på 
meget lidt plads sammenlignet 
med danskere. Derfor er livet på et 
asylcenter også uvished, aggressio- 
ner eller apati og mindet om en 
måske ubehagelig fortid.

Dansk Rode Kors har i sin mål- 
sætning blandt andet forpligtet sig 
til at give asylansøgere en tryg, 
meningsfuld og værdig ventetid. Og 
en realistisk opfattelse af deres egen 
sitrtation. Medarbejdernes opgave er 
derfor at give hverdagen indhold, 
med undervisning og aktiviteter, 
og at træde til, hvis der er brug for 
hjælp. Sygeplejersken med at be- 
liandie, sundhedsplejersken med at 
følge barnets udvilding, netværks- 
medarbejderen med at lytte og 
eventuelt Ise en fastlåst konflikt.

Men medarbejderne har ingen 
indflydelse på asylansøgernes sag, 
og de kender den ikke. Af hensyn 
til Røde Kors’ principper onr neu- 
tralitet og upartiskhed er det alene 
myndighederne, der afgorer asyl- 
ansøgernes fremtd.

Det er Indenrigministeret, der har 
bedt Dansk Rode Kors om at drive 
asylcentre i Danmark. Derudover 
driver Beredskabsstyrelsen to centre.
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*
Eftersøgningstjenesten

SKÆBNESVANGRE BØGE
Af Catrine Kyster

Det er triste beger. De ligger i en 
stak på gulvet på kontoret hos 
Dansk Rode Kors' eftersogningstje- 
neste, der hjælper folk med at få 
kontakt med familiemedlemmer, 
de har mistet kontakten med på 
grund af krig eller katastofer.

Det er den nye udgave af forteg- 
nelsen over forsvundne personer i 
Bosnien-Herzegovina. Næsten 500 
sider med tætte kolonner med nav- 
ne på cirka 20.000 personer. De

Ufattelige historier

De korte oplysninger er nok til at 
fortælle ufattelige historier.

På bogens første side med kata- 
lognummerne BAZ-1O6323-1 og 
BAZ-1O6323-2 er det kvinden 
Gospava Bogojevic og manden 
Jovan med samme efternavn. De 
forsvandt begge 12. oktober 1995 
fra byen Agino Selo, hvor de begge 
var født. Da var hun 73 år og han 
82.

forsvundnes pårørende håber, at en 
eller anden vil genkende et navn og 
kunne sige, hvad der skete med 
vedkommende.

Da den tidligere udgave af listen 
blev sendt til asylcentrene og kom- 
muner i Danmark, førte det til 
oplysninger om to personer fra 
flygtninge i Danmark. Selv fik lede- 
ren af Dansk Rode Kors' eftersøg- 
ningstjeneste, Vibeke Ohl, to hen- 
vendelser fra udlandet. I det ene 
tilfælde - et bekræftet dødsfald - 
tog en lokal socialrådgiver ud og 
gav familien besked.

- Der er mange mennesker, det 
aldrig vil være muligt at få oplys- 
ninger om, konstaterer Vibeke ohl, 
der ikke har store forhåbninger til 
endnu et forsag med at udsende 
listen og kun sender bogen ud på 
opfordring. Hun vurderer, at man- 
ge af bogens personer ligger i mas- 
segrave, hvor de ikke vil blive fim- 
det eller ikke vil blive identificeret.

På listen beskrives den for- 
svundne ganske kort med oplys- 
ninger om navn, kon, tid og sted 
for forsvinden, fødselsår og sted, 
faders navn og et katalognummer i 
det internationale Rode Kors- 
system.

Eller de fem personer med 
efternavnet Serajlic, der forsvandt 
24. september i Bijeljina. En mand 
på 40 år, en kvinde på 36, en dreng 
og en pige på 16 og 12 år og en 
ældre kvinde på 72 år.

Eller 11 personer med efternav- 
net Selmanovic, der alle forsvandt 
fra Novoseoci 22. september 1992.

Siden 1996-udgaven 'er antallet 
af personer på listen steget fra 
11.000 til 20.000.

- Når folk henvender sig til os, 
har de opgivet selv at finde oplys- 
ninger om de forsvundne. Indtil da 
har de måske gået og håbet. Det er 
også de færreste, der har energi til 
at sætte en eftersøgning i gang, før 
der er kommet ro over deres egen, 
umiddelbare situation, vurderer 
Vibeke ohl.

Bagerst i bogen er et afsnit på 
gult papir afsat til personer, hvis 
død er bekræftet, men hvor 
begravelsesstedet endnu ikke er 
fimdet.

- For de folk, der kommer fra 
dette område, er det meget svært at 
leve med tabet, før de ved præsis, 
hvor den døde ligger - og helst har 
mulighed for selv at begrave ved- 
kommende, forklarer eftersøg

ningslederen.
Krigen i Eks-jugoslavien og 

tiden efter var den travleste periode 
nogensinde på kontoret på Dag 
Hammarskjolds Alle i Kobenhavn. 
Alene i 1994 ekspederede Dansk 
Rode Kors 90.000 korte breve mel- 
lem Danmark og det tidligere Ju- 
goslavien. Kun fem pct. nåede ikke 
ftem.

Standard-formular

Rode Kors-brevene er en standard- 
formular, der kun må indeholde 
korte, personlige oplysninger i stil 
med, at familien befinder sig her 
eller der, og at alle har det godt. Et 
vedlagt foto må ikke indeholde 
nationale eller militære symboler. 
For eksempel kunne et billede af to 
born, der legede med en vandpi- 
stol, ikke gå igennem.

- Mange familier forsogte at 
sende penge med brevet - for 
eksempel en D-mark-seddel stuk- 
ket ind i sprækken i et Polaroid- 
foto. Sedlerne sendte vi tilbage til 
familierne - hvis vi havde beholdt 
dem, ville vi være blevet rige, for- 
tæller hun.

Da Vibeke Ohl begyndte at 
arbejde for Rode Kors for 25 år 
siden, kom der cirka en henvende)- 
se om måneden. I dag ekspederer 
hun sammen med en deltidsassi- 
stent årligt 150-200 henvendelser 
om forsvundne personer og cirka 
1000 Røde Kors-meddelelser.

Henvendelserne går til Eks-lug- 
oslavien, Afghanistan, Congo, 
Gaza, Israel, Irak, Rwanda, Ugan- 
da, Sierra Leone og Somalia, der er 
det travleste omrade for tiden. 
Arbejdet i Somalia er kompliceret 
af, at mange ikke kender fødselsda- 
to på de eftersøgte, navne staves på 
forskellige mader, og adresserne er 
ufoldstændige og svære at læse.

Danske skæbner

På Vibeke Ohls skivebord ligger et 
brev fra Tysk Rode Kors med nav- 
nene på 44 danskere, der var i tysk 
militærtjeneste og dode i russisk 
krigsfangenskab. Forst i dag er 
deres skæbne kendt, og deres død 
bekræftet.

Navnene har været længe 
undervejs. I 1993 fik Tysk Rode 
Kors adgang til arkiver i Moskva,
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FORBUD MOD IANDMINER TRÅDT I KRAFT
Den 16. september 1998 blev en 
historisk dag: Burkina Faso ratifi- 
cerede sonr den 40. stat den skel- 
sættende traktat, som forbyder 
produktion, kab, salg og anvendel- 
se af anti-personelminer (landmi- 
ner). Selve traktaten blev vedtaget i 
Oslo i september 1997 efter mange 

års internationalt pres fra blandt 
andre Rade Kors. Traktaten blev 
åbnet for underskrivelse i Ottawa 
fra december 1997 og 130 stater i 
alt underskrev traktaten inden 
udgangen af 1998. Efter at 40 stater 
nu også har ratificeret den, er trak- 
taten bindende fta 1. marts 1999.

Danmark ratificerede forbudet 
mod landminer den 8. juni 1998.

Det skønnes, at der ligger over 
100 millioner ueksploderede land- 
miner i verden, som fortsat dagligt 
volder dod og lemlæstelse.

der hidtil havde været lukket, og de 
danske navne begyndte at dukke 
op. Foran ligger arbejdet med at 
finde de pårørende. Det bliver ikke 
en let opgave.

Navnene er så typisk danske, at 
de måske ikke er sande. Flere per- 
soner star opgivet med samme fod- 
selsdato eller kun et årstal. Navne 
og adresser blev forst oversat fta 
dansk til tysk, da danskerne meldte 
sig til tysk militærtjeneste. I 
Rusland blev papirerne oversat fra 
tysk til russisk, og Tysk Rode Kors 
fik dem oversat tilbage til tysk.

Tidligere har man set, at navne 
på folk, der har indsat penge på en 
konto i Schweiz for og under 
Anden Verdenskrig, blev offentlig- 
gjort på Internettet og i aviser. Det 
kan man ikke gore i dette tilfælde.

- Det er meget sensitive oplys- 
ninger. Det kan stadig være en 
hemmelighed i familien, at en bror, 
onkel eller son meldte sig til tysk 
krigstjeneste - eller det er måske 
ikke noget, man onsker, at naboer- 
ne skal vide, konstaterer Vibeke 
ohl.

Navnene skal nu tjekkes i Dansk 
Rode Kors’ egne registre i de grå 
arkivskabe, og Vibeke Ohl vil også 
forsoge hos Udenrigsministeriet.

Chancerne for at give de 
pårørende endelig vished, hvis de 
da stadig er i live, er lille.

Denne artikel blev bragt første gang 
i Morgenavisen lyllands-Posten den 
10.01.99

MÆRKESAGER
Rode Kors er mest kendt som 
dem, der bringer nødhjælpen ud, 
hvor noden er storst. Men lige så 
vigtigt er det at forsoge at forhin- 
dre noden og lidelserne ved at 
påvirke den politiske beslutnings- 
proces - og også at lindre den 
smerte, der ikke skyldes sår og 
sult, men savn og uvished.

I mindst 30 lande i verden er bor- 
nesoldater en del af hærenhederne 
eller oprorsstyrkerne. Uganda, 
Cambodja, Somalia, Rwanda, Libe- 
ria, Mozambique, Sudan, Sierra 
Leone, Myanmar, det tidligere Ju- 
goslavien, Sri Lanka - dette er blot 
nogle få eksempler på lande, der 
bruger eller har brugt bornesolda- 
ter.

På verdensplan anslås det, at der 
i dag er over 300.000 bornesolda-

Born, der gores til soldater, bli- 
ver mærket for livstid - især hvis de 
kommer i kamp. Bagefter har de 
meget svært ved at vende tilbage til 
et almindeligt liv.

Forbud ønskes

Rode Kors har igennem mange år 
kæmpet for at få gennemfort en 

international lovgivning, der forby- 
der rekruttering af born under 18 
år som soldater. I dag går grænsen 
ved 15 år, men mange steder er 
bornesoldaterne langt yngre.

I juni 1998 orienterede stats- 
minister Poul Nyrup Rasmussen 
Dansk Rode Kors om, at Dan- 
mark ikke længere vil rekruttere 
unge under 18 år som værneplig- 
tige, men et internationalt forbud 
har - desværre - stadig lange 
udsigter.

I de lande, hvor der nu er fred 
som f.eks. i Mozambique, har Rode 
Kors sociale programmer, som skal 
hjælpe de tidligere bornesoldater 
tilbage til en normal tilværelse.
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Overalt i verden arbejder Røde Kors efter de samme retningslinier,

som er formuleret i disse enkle principper:

MEDMENNESKELIGHED
Rade Kors, der opstod ud fra et onske om at bringe upar 
tisk hjælp til sårede på slagmarken, forsager nationalt og 
internationalt at forhindre og lindre menneskelig lidelse, 
hvor den end matte findes. Rode Kors' formal er at 
beskytte liv og helbred og at sikre respekt for mennesket 
samt at fremme gensidig forståelse, venskab, samarbejde 
og varig fred mellem alle folkeslag.

UPARTISKHED
Rode Kors yder hjælp uden hensyn til nationalitet, race, 
religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger.
Rode Kors stræber efter at mildne menneskers lidelse 0؛ 
handler kun ud fra deres behov og hjælper dem forst, det 
er i starst nod.

NEUTRALITET

VIL DU VÆRE MED?
□ Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Dansk Røde Kors - send mig venligst et girokort (sæt kryds):

□ 90 kr. årligt for et personligt medlemskab eller □ 140 kr. årligt for et husstandsmedlemskab

□ Ja tak, jeg vil gerne bestille et gratis prøveabonnement på bladet HJÆIP, der udkommer 12 gange 

om året med informationer om Røde Kors' arbejde i hele verden.

□ Ja tak, jeg vil gerne have yderligere oplysninger om, hvordan jeg kan blive aktiv i Dansk Røde Kors 

f.eks. som samarit, besøgsven, byguide for en flygtning, frivillig i en genbrugsbutik, aktiv i en 

lokalafdeling e.l.

Skriv evt. emne:____________________________________________________________________

For stadig at nyde alles tillid må Rode Kors ikke tage pa! - 
ti i fjendtligheder eller på noget tidspunkt engagere sig i 
uoverensstemmelser af politisk, racemæssig, religios eller 
ideologisk art.

UAFHÆNGIGHED
Rode Kors er uafoængigt. De nationale Rode Kors selska- 
ber skal nok bistå deres regeringer i det humanitære 
hjælpearbejde og overholde de respektive landes love, 
men de må altid bevare deres selvstyre, således at de altid 
er i stand til at handle ud fra Rode Kors' principper.

FRIVILLIG TJENESTE
Rode Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit 
arbejde ikke på nogen måde er tilskyndet af okonomisk 
fordel.

ENHED
Der kan kun være ét Rode Kors-selskab i hvert land. Sel- 
skabet skal være åbent for alle og skal kunne udfore sit 
humanitære arbejde i hele landet.

Adresse:__________________________________________________________________________

Postnr.:______________By:__________________________________________________________

Kuponen sendes i en kuvert til: Dansk Røde Kors, Blegdamsvej 27, Postboks 2600, 2100 København 0

ALMENGYLDIGHED
Rode Kors er en verdensomspændende bevægelse, i hvil- 
ken de nationale Rode Kors selskaber har samme status 
og samme ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.


