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SLAGTEBÆNK DYBBØL OG DOMMEDAG ALS
I samarbejde med Tom Buk-Swienty

Kursus: 23. - 29. september
Med Tom Buk-Swienty som foredragsholder og med udflugt 
til slagmarkerne på Dybbøl og Als sætter Rødding Højskole 
fokus på den moderne Danmarkshistorie. Krigen i 1864 var 
en overlevelseskamp for Danmark som nation. Efter krigens 
sidste store slag, Slaget om Als den 29. juni, var Danmark en 
overgang truet på sin eksistens. 

Mød blandt andre Uffe Østergaard, Finn Slumstrup, Jørn 
Buch, Peter Dragsbo, Kjeld Hybel og Kenn André Stilling, og 
hør, hvorfor krigen i 1864 stadig kan bringe sindene i kog og 
optage spalteplads i landets aviser.

Pris 4.100 kr.
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Nyhedsredaktør: Anne Ravn / Poul Soelberg Christensen – international@jp.dk Læs flere nyheder på jp.dk/international

GOMA/KØBENHAVN

N
etop som behovet for

nødhjælp er mest
akut, lukker den ene-
ste danske hjælpeor-

ganisation i Congo, Folke-
kirkens Nødhjælp, sit kontor
i det krigshærgede land. 

Kampe mellem en oprørs-
gruppe og regeringshæren
har siden april skabt 200.000
nye flygtninge i Congo for-
uden 30.000 andre, der er
flygtet til nabolandene. 

Leena Lindqvist, som er
lokal chef i provinshoved-
staden Goma for Finsk Kirke-
hjælp, arbejder på at hjælpe
de fordrevne mennesker
med tøj, vanddunke, tæpper
og plasticpresenninger, men
hun har problemer med at
skaffe penge til de nødliden-
de, fordi donorerne lider af
træthed. 

Hun har hørt om luknin-
gen af Folkekirkens Nød-
hjælp og siger:

»Det er en skam, at en hjæl-
peorganisation trækker sig,
når nøden dagligt vokser.«

Også Norsk Kirkehjælp
har et kontor i det østlige
Congo, hvor den væbnede
konflikt raser. Eivor Hausken
Sande leder kontoret, hvor
man står for et program, der
skal sikre drikkevand og sa-
nitet i de områder, hvor de
fordrevne har søgt tilflugt.
Også her er budgettet lille i

forhold til nøden: blot 25
mio. norske kr. om året. 

Imane Cherif i Goma, tals-
mand for FN-organisationen
Ocha, som koordinerer hjæl-
pearbejdet:

»Vi er bange for at blive
glemt. Konflikten her i Con-
go har stået på i over 10 år, og
det skaber træthed blandt
donorerne. For at hjælpe de
200.000 interne flygtninge,
der er kommet oveni den
halve million, vi i forvejen
bistår, har vi søgt om 4,3
mia. kr, og kun en tredjedel
er kommet ind.«

Nødt til at spare
Jyllands-Postens medarbej-
der blev bedt af en af lederne
fra Folkekirkens Nødhjælp
om ikke at besøge organisa-
tionens kontor i Congo, da
det var under lukning. 

Kontorets leder, Jesper
Frovin Jensen, skulle kon-
centrere sig om bl.a. at afske-
dige personalet, sælge ejen-
dele og ikke bruge tid på at
tale med en journalist, lød
forklaringen.

Generalsekretær Henrik
Stubkjær siger om luknin-
gen: 

»Det var en vanskelig be-
slutning at træffe. Vi ville
gerne være blevet i Congo.
Men vi skulle spare.« 

Henrik Stubkjær oplyser,
at Folkekirkens Nødhjælp i
de seneste år har fået større
indtægter. 

»Omkring en halv mia. kr.
er vi nu oppe på, men vi be-
sluttede at lukke vores ud-

viklingsarbejde i Congo, for-
di donorer som EU og Dani-
da kræver en stor egenfinan-
siering af os.«

Når I har ”nødhjælp” som en del er
jeres navn, ville det da ikke være
naturligt, om I arbejdede dér, hvor
nøden er størst?
Henrik Stubkjær: »Det har

været en for svær opgave for
os, og udover pengene havde
vi også problemer med at fin-
de egnede lokale partnere.«

Udviklingsminister Chri-
stian Friis Bach (R) var før-
hen international chef i Fol-
kekirkens Nødhjælp og med
til at satse på Congo, netop
fordi nøden i landet bliver
overset. 

»Aldrig har jeg set så forhut-
lede og fattige menensker
som i Congo, men det var og-
så et usandsynligt svært sted
at arbejde på grund af mang-
lende veje og broer, korrup-
tion og brutal undertrykkel-
se,« siger Christian Friis Bach.

Ministeren forstår, at Fol-
kekirkens Nødhjælp giver
op, og han erkender, at »der
findes en international do-
nortræthed, blandt andet
fordi Congo ikke udgør no-
gen trussel mod omverde-
nen – i modsætning til Af-
ghanistan og Somalia.« 

Christian Friis Bach siger,
at han »vil tale Congos sag i
de internationale organisa-
tioner, så der bliver kanalise-
ret flere penge til landet.«

Konflikten i Congo har
stået på siden 1996 og har
kostet over fem millioner ci-
vile livet – det største tabstal
siden Anden Verdenskrig.
FN-organsiationen UNDP
har på sin seneste liste over
udvikling udpeget Congo
som nummer sjok – landet er
nummer 187 af 187 lande.

2. sektion, 
Indblik, side 10-11

Soldater fra FN’s fredsbevarende styrke på patrulje i provinshovedstaden Goma. Konflikten i Congo har stået på siden 1996 og har foreløbig
kostet flere end fem millioner civile livet. Foto: Marc Hofer/AP

Donortræthed breder sig
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Congo
N Analfabetisme blandt
den del af befolkningen,
der er over 15 år: 81 pct.
N Gennemsnitslevealder: 
55 år.
N Befolkningstal: 74 mio.
sammensat af 200 folkeslag.
N Asfalterede veje: 2.800 km. 
N Lufthavne uden asfalteret
landingsbane: 175. 
Med asfalt: 26.
N BNP pr. indbygger: 2.704
dollars (2009). 
Danmark: 56.687 dollars. 
Kilde: CIA/FN

Afrika: Folkekirkens Nødhjælp har valgt at indstille sit arbejde i det 
krigshærgede Congo, selv om nøden vokser. 

ØJVIND KYRØ
Jyllands-Postens 
udsendte medarbejder
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Japan: Næsten en kvart
million japanere blev i går
beordret til at forlade de-
res hjem i den sydvestlige
del af landet, hvor store
regnmængder hamrede
ned i området for tredje
dag i træk. 20 har indtil
videre mistet livet, oplyser
myndighederne. Japans
Meteorologiske Institut
advarer mod flere jord-
skred og oversvømmelser
på Kyushu, der er landets
tredjestørste ø. Regnfald
på op til 11 cm i timen
blev målt i går. Der er ud-

stedt evakueringsordrer
til 240.000 indbyggere i
den nordlige del af lan-
det, hvor flere floder er
gået over deres breder.
Der er oprettet nødher-
berger på skoler og i an-
dre offentlige bygninger.
Nogle steder er over-
svømmelserne nået helt
op til hustagene. Mere
end 75 centimeter regn
faldt i løbet af 72 timer i
byen Aso. 20 har indtil
videre mistet livet, mens
syv savnes. AFP

240.000 på flugt fra skybrud

FBI og tysk politi skal
hjælpe med at finde ud
af, om østrigsk politi
begik fejl i sagen om
Natascha Kampusch.
Det er seks år siden, at

Natascha Kampusch formåede at und-
slippe den bortfører, der i otte og et halvt
år holdt den østrigske pige fanget i kæl-
deren til sit parcelhus øst for Wien.
Siden da har østrigsk politi gentagne
gange fastslået, at bortføreren, Wolfgang
Priklopil, handlede på egen hånd, både
da han kidnappede den dengang 10-
årige pige på vej til skole i 1998 og under
hendes mangeårige fangenskab. /ritzau/


