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Liberia • Irak • Kølpin • Tv-udsendelse • Ny bog • H.C. Andersen • Udsendte danskere

Krigen ingen taler om
Verdens øjne hviler på Irak. Upåagtet er der krig i
Liberia, Elfenbenskysten, Burundi, Somalia og flere
andre steder. Uanset hvor krige føres er lidelserne de
samme. For Læger uden Grænser er der ingen tvivl: 

Vi træder til, hvor der er behov. Vores hjælp er ikke
bestemt af verdenspressens fokus. I Liberia arbejder 
lige nu fire danskere under ekstremt vanskelige forhold.
To sygeplejersker fortæller. Læs deres beretninger.
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Læger uden Grænser er en af de 
få nødhjælpsorganisationer, der
fortsat arbejder i Liberia. I det 
lille land i Vestafrika er krig ikke
en hypotese. Borgerkrigen, som vi
aldrig hører om, er i fuld gang og
befolkningen lider.

- Krig og kaos er hverdag. Det er et
enormt usikkert område at arbejde i.
Der er soldater og oprørsgrupper over
det hele, og dagligt hører vi bomber og
skudsalver. Kampene kommer jævnligt
ind i vores distrikt. Nogle gange må vi
blive hjemme på basen i stedet for at

arbejde. I Liberia kan man ikke se en uge
frem. Vi må tage tingene dag for dag.

Det fortæller sygeplejerske Merete
Engell, som netop er vendt hjem til
Danmark. Merete Engell har været
udstationeret i den nordøstlige del af
Liberia, hvor Læger uden Grænser bl.a.
hjælper flygtninge fra Elfenbenskysten. 

- Krigen går især ud over kvinderne
og børnene. De betaler prisen. Børnene
sulter og kvinderne må klare alt, mens
mændene er i krig. Sundhedsvæsenet er
slet ikke i stand til at håndterer de
mange flygtninge og konflikterne lægger
beslag på den lokale lægehjælp.

- Sammen med lokale sundheds-
assistenter har jeg gennemført hel-
bredsundersøgelser og vaccineret de
mange flygtninge, der strømmer ind
over grænsen til Liberia.

Alene om at hjælpe
- Hvis ikke vi var der, ville mange flere
børn dø af underernæring og mæslinger.
Men behovene er større, end vi kan kla-
re. Alt for mange – både voksne og
børn – dør stadigvæk af malaria.
Krigen afskærer folk fra at søge hjælp,
og de kommer i behandling alt for
sent, forklarer Merete Engell.

Foto: M
erete Engell

Læger uden Grænser har i dag
fire danskere udstationeret i
Liberia: Læge Mette Wildner-
Christensen og kirurg Rose
Marie Sterup Lopez arbejder 
begge på Redemption Hospi-
talet, det største i hovedstaden
Monrovia. Desuden arbejder
bygningskonstruktør Niels Hahn
med at genopbygge hospitalet.
Uden for hovedstadsområdet
leder sygeplejerske Mette
Hyldgaard Hansen den medicin-
ske hjælp til nogle tusinde in-
ternt fordrevne ved byen Kakata.  

Læger uden Grænsers moder-
organisation, Médecins Sans
Frontières, MSF, arbejder mange
steder i Liberia: MSF giver medi-
cinsk hjælp, vandforsyning, telte
og mad til 6.000 fordrevne i en
lejr uden for Monrovia. I samme
område har MSF mobile klinik-
ker, der når ud til mere end
10.000 mennesker. Hovedstad-
ens største "Redemption Hospi-
tal" betjener en befolkning på 
én mio. mennesker og er derfor
overbelastet. MSF øger kapacite-
ten fra klinikker på hospitalsom-
rådet og rundt om i byen. MSF
driver også Monrovias eneste
koleraklinik.

Uden hjælp intet 
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Uafhængighed
giver handlefrihed

Først en tak til alle jer, som fortsat
støtter vores arbejde. Med en mulig
krig i Irak i horisonten iblandet store
militære og politiske interesser er det
blevet endnu mere vigtigt at fastholde
vores uafhængighed. Det kan vi kun
gøre, fordi vi har jeres opbakning.
Men vores arbejde udføres efter faste
principper: Vi modtager ikke penge 
fra de krigsførende parter for at være
såvel politisk som økonomisk uaf-
hængig. Denne uafhængighed er kun
mulig med jeres fortsatte opbakning.

Irak er kommet i fokus, selv om 
der i skrivende stund ikke er løsnet et
eneste skud. Mens et land som Liberia
i Vestafrika er ganske ude af mediernes
søgelys. Her er krigen ellers i fuld
gang! Oprørsstyrker står tæt på
hovedstaden, og tusinder af civile er
sendt på flugt. Landet er så kaotisk og
farligt, at en af vore sygeplejersker på
vej dertil blev kaldt tilbage. Der var
risiko for evakuering, men heldigvis
blev det allerede få dage senere
muligt at få vores kollega ind i landet.
Der er brug for vores indsats, der er
brug for din hjælp.

I er alle del af et team. Vores frivil-
lige står parat til at fortsætte. I gør det
muligt. 

Tak!

Læge, Søren Brix
Christensen, 
formand for Læger
uden Grænser.

Skræmmende børnesoldater
- Det mest skræmmende er børnesolda-
terne, fortæller Merete Engell. Det
vrimler med børnesoldater, der render
rundt med deres maskinpistoler. Vi
mødte en flok på ti børn i 10-12 års-
alderen, der strejfede rundt i bushen helt
for sig selv. Da vi så dem, skulle vi bare
væk. De ved ikke, hvad der er godt og
ondt. De er helt utilregnelige og simpel-
then dødfarlige. Så vi undgår dem og
skynder os at køre videre.

- Både rebellerne og regeringen bru-
ger børnesoldater. De får ingen løn, men
overfalder og plyndrer landsbyer og
opretter checkpoints, hvor den lokale
befolkning må betale for at passere. Når
vi skal til hovedstaden Monrovia, kører
vi den ene gang gennem 20 checkpoints
– mens der næste gang måske er 30
checkpoints.

Høj sikkerhed for MSF's frivillige
- Vi har hele tiden evakueringsplaner
klar, for situationen kan skifte fra minut
til minut, fortæller den 32-årige danske
sygeplejerske.

- Vi har altid en overlevelsestaske på
os. Jeg var bange i starten, men det skal
man ikke vise. Det reagerer soldaterne
på. Det gælder om at være en hård
banan og råbe højst. Men oveni 14-15
timers dagligt arbejde bliver usikkerhe-

den selvfølgelig en stressfaktor.
- Det var faktisk først i flyveren

hjem, at jeg stoppede med at kigge mig
over skulderen. Og da jeg kom hjem,
sov jeg hele weekenden. Jeg tudede over
reklamerne i fjernsynet. Så oplevelserne
har påvirket mig mere, end jeg troede.

Merete har været i Liberia med
Læger uden Grænsers særlige ud-
rykningshold, der gennemfører akutte
korte missioner på tre måneder. Hun
har tidligere været udsendt til Etiopien
og Afghanistan.            Fortsættes side 4

A P P E L
Håb til en glemt befolkning

Læger uden Grænser er mange steder i Liberia. Fra hovedstadens
ødelagte hospitaler til mobile klinikker i de mest afsides områder.
Vi begrænser sult og bekæmper sygdom og ikke mindst – vi bring-
er håb. 

For en glemt og krigsplaget befolkning har det uvurderlig be-
tydning at der stadig er internationale hjælpearbejdere i landet.
Det er deres sikkerhed mod glemsel. Det er deres kilde til håb.

Med støtte fra dig sikrer du, at vores frivillige kan fortsætte deres
arbejde med at redde liv og bringe håb.

håb

Skrupelløse krigsherrer tvinger børn til at gå i
krig. (Foto: Roger Job)



Læger uden Grænser/MSFs internatio-
nale præsident, læge Morten Rostrup,
frygter for kontrol med nødhjælpen
under en eventuel krig i Irak.

I en udtalelse på Læger uden
Grænsers inter-skandinaviske møde i
Jørlunde den 21.-23. februar siger han:

"Flere nødhjælpsorganisationer har
allerede lavet aftaler med den amerikan-
ske regering om at følge med de frem-
rykkende tropper og udføre nødhjælp i
invasionens kølvand. Hvis hjælpearbej-
det er underlagt en militær strategi, er
der ingen garanti for, at hjælpen gives de
steder, hvor der er størst behov", advarer
Morten Rostrup.

Læger uden Grænser vil i Irak, som i
enhver konflikt, arbejde uafhængigt af
de stridende parter og holde sig uden for
politisk og militært baserede aftaler. 

"Vores hjælp skal bestemmes af civil-
befolkningens behov. Vi kræver derfor
uhindret adgang til de nødlidende samt
mulighed for at gennemføre uafhængige
undersøgelser og uafhængige evalue-

ringer af nødhjælpens effekt. Kun der-
ved kan vi sikre, at nødhjælpen kommer
derhen, hvor behovene er størst", siger
MSFs præsident.

Et af de mulige scenarier for en
humanitær indsats under en eventuel
krig er, at hjælpeorganisationerne gives
tilladelse til at arbejde i sikrede områder.
"Men der er ingen garanti for, at be-
folkningen i disse områder er de mest
nødstedte", slutter Morten Rostrup. 
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Krigen er i hastig udvikling og Læger
uden Grænsers projektledelse havde
truffet en hurtig beslutning: "Af hensyn
til vores evakueringsplaner skal vi ikke
have flere frivillige til Liberia. Vi følger
udviklingen dag for dag. Så snart det er
forsvarligt, kommer du af sted. Vi forsø-
ger igen om en uge".

- Når man én gang har sagt
farvel, er det dødærgerligt at
skulle hænge i Danmark en
uge mere, fortæller Mette Hyldgaard
Hansen.

- Du orker næste ikke at skulle gen-
nem alle forklaringerne og alle farveller-
ne en gang til. Men oprørerne havde alt-
så taget byen Kle blot 40 kilometer nord
for hovedstaden Monrovia. Byen er et
vigtigt knudepunkt og ligger ikke langt
fra, hvor jeg skal arbejde. Forbe-
redelserne til at åbne mit sundhedscen-
ter er midlertidigt afbrudt, fordi der er

Sygeplejerske Mette Hyldgaard Hansen er sendt til en meget
erfaring med at arbejde i krigsramte lande fra tidligere missio

Irak – Læger uden Grænser 
frygter kontrol af nødhjælp

Hvis hjælpearbejdet er underlagt en militær stra-
tegi er der ingen garanti for, at hjælpen gives
hvor behovet er størst, siger MSFs internationale
præsident, læge Morten Rostrup.

- Jeg er utålmo
komme i 

Læger uden Grænser er den eneste akti-
ve nødhjælpsorganisation i grænseom-
rådet i det nordøstlige Liberia. Flygt-
ninge ankommet til Liberia fra
Elfenbenskysten har fortalt om overgreb
begået af soldater. I forbindelse med sin
udstationering til området blev syge-
plejerske Merete Engell bedt om at sam-
le vidnesbyrd om de grusomheder, som
flygtningene har været udsat for.

- Arbejdet med at indsamle doku-
mentation har været utrolig svært.
Mange af de landsbyer, flygtningene
kommer fra, er blevet overfaldet af libe-

rianske soldater, der opererer inde i
Elfenbenskysten. Så flygtningene er
bange for at fortælle noget, nu når de
opholder sig i Liberia.

Merete Engell husker tydeligt histo-
rien fra en kvinde, der, som en af de
eneste, turde fortælle:

- Hendes landsby blev en morgen
vækket af rebellernes skyderi. "Fjern jer
fra landsbyen, der er regeringstropper
på vej", lød beskeden. Rebellerne tog
mændene og de unge drenge til deres
hær. De tog også 15 kvinder, der skulle
lave mad og stå til rådighed for mænde-
ne. De, der modsatte sig, blev voldtaget
og skudt på stedet.

De mange overfald på civilbefolkning-
en har ført til, at MSF nu har sendt en
ekspert i menneskerettigheder til området
for at indsamle flere oplysninger.

Vidnesbyrd om overgreb

Oplevelserne har påvirket mig mere end jeg 
troede, fortæller sygeplejerske Merete Engell,
der netop er hjemkommet fra Liberia. 
(Foto: M. Loua)

Fleksibilitet
Sygeplejerske Mette Hyldgaard Hansen sagde
den 12. februar kursen mod det borgerkrigsr
hun sig atter i Danmark. På stand-by. På gr
ved mellemlandingen i Bruxelles. 



Læger uden Grænser har mere end
30 års erfaring med at arbejde i
krigsområder. Når vi forbereder os
på at arbejde under en krig, er de
vigtigste spørgsmål: Hvad er beho-
vene, kan vi få adgang til ofrene, 
og er der tilstrækkelig sikkerhed 
for vores udsendte? Det er altid 
risikabelt at arbejde i en krig, men
krigsområder tilhører de steder,
hvor behovet for nødhjælp er størst.

Behovene for hjælp kan være meget for-
skellige. Indsatsen afhænger af, om civil-
befolkningen bliver på stedet, eller om
de vælger at flygte. Fælles er, at de har
brug for beskyttelse mod vejr og vind,
sikkerhed, drikkevand, mad og læge-
hjælp, hvis de bliver syge. Disse behov er
grundlæggende for menneskers overle-
velse. 

Mennesker, der flygter, er meget sår-
bare og kræver særlig opmærksomhed.
De er bange, har ofte efterladt alt og har
måske mistet familiemedlemmer under-
vejs. Mange har måtte klare sig i dagevis
uden mad. Underernæring nedsætter
deres modstandsdygtighed over for syg-
domme.

Indsatsen i et krigsområde er af-
hængig af befolkningens sundhedstil-
stand. I fattige lande hvor befolkningen
kun har ringe modstandskraft mod sult
og sygdom og er der massive behov for
basal hjælp. I mere velstillede lande som
for eksempel Bosnien, Kosovo og
Tjetjenien er de fleste i en relativ god
sundhedstilstand. Her er der behov for
medicin til kroniske sygdomme – eller
psykologisk hjælp til behandling af trau-
matiske oplevelser fra krigen.

For at give den bedste hjælp skal
hjælpeorganisationerne have præcise
informationer. Forud for en indsats sen-
der Læger uden Grænser altid et under-
søgelseshold til området. Det består
typisk af en læge eller sygeplejerske, der
undersøger de akutte behov. Samt en
logistiker der undersøger, hvordan hjæl-
pen kan bringes frem.

Uhindret adgang til ofrene
Ifølge Geneve Konventionernes regler
for krigsførelse skal hjælpeorganisatio-

nerne have uhindret adgang til krigens
ofre. Uafhængige hjælpeorganisationer
er i stand til at give præcise rapporte-
ringer. Mens de krigsførende parter kan
have interesse i at skjule eller fordreje
sandheden, og derfor hindre adgang for
hjælpeorganisationerne.

Sikkerhed
Som det ligger i organisationens navn er
Læger uden Grænser parate til at opere-
re uden tilladelse. Men vi vil – så vidt
det er muligt – forsøge at få de nødven-
dige tilladelser. Det er livsvigtigt, at de
krigsførende parter kender vores tilste-
deværelse og vores opgaver. Derved
mindskes risikoen for tilbageholdelse af
hjælpearbejdere, trusler, beskyldninger
om spionage, og at der lægges hindring-
er for transport af patienter, mandskab
og materiel. 

I sådanne forhandlinger er det en for-
del at kunne dokumentere Læger uden
Grænsers politiske og økonomiske uaf-
hængighed og at forklare, at våben er ude-
lukket fra vores klinikker, huse og køre-
tøjer. 

Soldater vil ofte være interesseret i at
anvende vores køretøjer og materiel, og
hvis der bare en gang findes våben, kan
dette benyttes til at true organisationer-
ne. Hvis et MSF køretøj bliver antastet,
overlader vi hellere nøglen end lader os
true til militær transport. Bagefter vil vi
protestere overfor den militære ledelse
og anmelde tyveriet.

N
yhedsjournalen nr. 46

5

for mange soldater i området. Men der
er brug for hjælp, for flere tusinde civile
på flugt fra krigen er strømmet til
Kakata, hvor jeg skal være.

- Jeg er utålmodig efter at komme i
gang, for jeg ved, der er et stort behov
for hjælp. Men hellere blive bremset, før

man er i landet. Jeg har både
i Afghanistan og Somalia
prøvet at ankomme til min
destination efter flere dages

rejse - og så det er ikke sjovt straks efter
at blive evakueret på grund af fare. 

Mette Hyldgaard Hansen kom dog
ikke til at vente længe. Blot fire dage
senere fik hun besked om at haste til en
ny orientering på Læger uden Grænsers
kontor i Bruxelles. Situationen havde
ændret sig, så hun nu kunne tage afsted.
Den 30 årige sygeplejerske fra Århus er
nu del af Læger uden Grænsers team i
Liberia. 

eget krævende indsats i det krigsramte Liberia. Mette har
missioner i Somalia og Afghanistan. (Privatfoto)

Læger uden Grænser er politisk neutral og upar-
tisk i væbnede konflikter og tager kun parti for
ofrene. Fra Kosovo 1999. (Foto: MSF)

Lægehjælp i krigsområder

lmodig efter at
me i gang

et påkrævet
agde farvel til familien og vennerne og satte
igsramte Liberia. Tre dage senere befandt
å grund af evakueringsfare blev hun bremset
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Et slag for en sag

Tidligere kgl. balletdanser Alexander
Kølpin har efter en måneds hård træ-
ning været i bokseringen i TVDanmarks
serie "Et slag for en sag", og kunne efter
sejren over operasanger Joachim Knop
hjembringe en check på 30.000 kr.

Gavechecken til Læger uden Grænser
blev overrakt til sygeplejerske Ann-
Sophie Iuel-Brockdorff, der i løbet af
foråret skal sendes seks måneder til
Angola. Sammen med et team fra Læger
uden Grænser skal Ann-Sophie hjælpe
tuberkulosesyge patienter, der i det øde-
lagte land ikke har andre muligheder for
behandling.

Urimelig skat på velgørenhed –
Læger uden Grænser er med i
protest

Staten høster årligt mange millioner fra
de indsamlende organisationer. Mere
præcist omkring 210 millioner kr. som
organisationerne betaler i moms. Det er
penge, som bl.a. går fra miljøet og nød-
lidende mennesker. Velgørende organi-
sationer kan i modsætning til erhvervs-
virksomheder ikke trække momsen fra.

"Det harmonerer meget dårligt med,
at regeringen netop sætter stort fokus på
de frivillige organisationers uegennyt-
tige indsats for samfundets svageste
grupper," siger generalsekretær for
Indsamlingsorganisationernes
Brancheorganisation, ISOBRO, fhv.
minister Flemming Kofod-Svendsen.
"Lige siden momsen blev indført i 1967
har den været en belastning for de frivil-
lige organisationer, og den stigende
momssats har betydet, at de frivillige
organisationers bidrag til staten stiger -
til skade for de egentlige formål."

Kristeligt Folkeparti finder det rime-
ligt, at de indsamlende organisationer
modtager en kompensation for den
moms, de erlægger. Kristeligt Folkeparti
har derfor fremsat et beslutningsforslag,
som kommer til 2. behandling i Folke-

KO R T  I N F O   •   KO R T  I N F O   •   KO R T  I N F O   •   KO R T  I N F O   •   KO R T  I

Læs den selv 
– eller giv som gave:
Øjenvidnerne
Ny bog giver indblik i lægernes dramatiske arbejde

I anledning af Læger uden Grænsers 10 års jubilæum
udkommer den 1. april bogen "Øjenvidnerne – ni læger
uden grænser fortæller".

Med egne ord fortæller ni danske læger om deres 
enestående, vanskelige, udfordrende, farlige og besværlige
arbejde i nogle af verdens brændpunkter: Afghanistan,
Albanien, Congo, Somalia m.fl.

Lægerne debuterer som forfattere, og deres historier
giver et spændende og utilsløret indblik i hjælpearbejdets
kerne: kontakten med civilbefolkningen og kolleger, løsning
af vanskelige opgaver, håndtering af stress og farlige situatio-
ner. Bogen er suppleret med udpluk fra lægernes personlige
rejsebreve, fotos samt faktaoplysninger om de enkelte lande.

Bogen udgives af FADLs forlag. "Øjenvidnerne – ni
læger uden grænser fortæller" er på 375 sider og koster
350 kr. incl moms. Overskuddet fra salget går direkte fra
FADLs forlag til Læger uden Grænsers arbejde.

Bogen kan bestilles på www.fadl.dk/forlag eller gen-
nem boghandleren. ISBN: 87-7749-366-4
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tinget først i løbet af 2003.
Beslutningsforslaget er blevet posi-

tivt modtaget. Spørgsmålet er nu, om
Anders Fogh Rasmussen vil sætte øko-
nomi bag, når han på regeringens vegne
forsikrer, at man vil styrke det frivillige
Danmark og tage bedre hånd om sam-
fundets svageste grupper?

TV-kampagne

For første gang siden Læger uden
Grænser i 1993 blev etableret i
Danmark har vi besluttet af bruge TV
reklamer for at hverve nye bidragsydere.

Lige nu udgør de private bidrag 54

procent af vores samlede indtægter. Men
vi vil gerne øge den private andel for at
bevare vores uafhængighed af nationale
og politiske interesser. De private bidrag
sætter os ydermere i stand til at reagere
hurtigt på en nødsituation. Det kunne
vi eksempelvis under hungerkatastrofen
i Angola sidste sommer, hvor Læger
uden Grænser som en af de få organisa-
tioner i landet var i stand til at reagere
hurtigt og effektivt. 

Kun fem organisationer i Danmark
har lov til at gennemføre de meget givti-
ge dør-til-dør indsamlinger. Læger uden
Grænser har ikke denne tilladelse, idet vi
blev etableret efter indsamlingslovens
vedtagelse. Vi må derfor bruge andre

metoder for at indsamle penge. 
En reklamekampagne er ikke gratis,

men for at værne om jeres støtte har vi i
videst muligt omfang søgt at få kampag-
nen finansieret med hjælp fra sponsorer.
Hver en krone og hvert sekund tæller,
når man skal redde liv, som det vil frem-
gå af kampagnen.

Ved siden af TV-reklamer bliver
vores hjemmeside www.msf.dk en aktiv
del af kampagnen. Hvis du er en regel-
mæssig gæst på hjemmesiden vil du der-
for i kampagneperioden blive mødt af
vores appel. Vi beder om din forståelse
herfor. Du kommer frem til den rigtige
hjemmeside med det sammeved at klik-
ke på “skip intro”. 
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Se TV-udsendelse om Angola den 7. april

A N B E F A L I N G

Emmanuel Sasalo bakser med sin gamle lastbil.
Den vil ikke køre. Dominges Rosetta er forret-
ningskvinde og har en lille bod på markedet 
i Kuito. Rosa er bare 6 år og ankommer mere
død end levende til Læger uden Grænsers
behandlingscenter i Kuito. De er tre af historie-
fortællerne i TV-fotografen Jørgen Chemnitz
vedkommende beretning om mennesker i en
glemt krig.

I dokumentarfilmen om Angola "De stand-
haftige – fortællinger efter en krig" følges en
række personer, hvis beretninger om deres 
helt almindelige gøremål bliver til en gribende
fortælling om livet i et fjernt land – hvor håbet
trives, trods de kaotiske forhold. 

Jørgen Chemnitz har lavet filmen med støt-
te fra Danida. Læger uden Grænser har bistået
med praktisk hjælp i Angola, men har ingen
indflydelse haft på filmens tilblivelse og redige-
ring. Vi er naturligvis meget glade for organi-
sationens fremtrædende rolle i filmen og tager
det som udtryk for en anerkendelse af vores
arbejde.

Udsendelsen bringes på TV2 mandag
den 7. april kl. 22.45 
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Charlotte Fagerholt, laborant, Mozambique, Maputo og Tete
Otman El Tayeb, læge, Rusland, Mariinsk
Anne Dorte Hansen, sygeplejerske, Rusland, Mariinsk
Marianne Looft, sygeplejerske, Kenya, Nairobi
Mette Louise Fryland, laborant, Kenya, Nairobi
Torben Bruhn, læge, Sierra Leone, Makeni
Laura Thomsen, sygeplejerske, Sierra Leone, Kabala
Rosemarie Sterup Lopez, læge, Liberia, Monrovia
Mette Wildner-Christensen, læge, Liberia, Monrovia
Niels Hahn, logistiker, Liberia, Monrovia
Mette Hyldgaard Hansen, sygeplejerske, Liberia, Kakata
Helle Wincent Sørensen, sygeplejerske, Congo, Goma
Kate Bruun, sygeplejerske, Afghanistan, Kunduz
Ingrid Annsberg, sygeplejerske, Nigeria, Lagos
Lone Dorch Lund, sygeplejerske, Syd Sudan, Mapel
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Den 12. marts udsender Post Danmark
et velgørenhedsfrimærke, hvor en over-
pris på 50 øre går ubeskåret til Læger
uden Grænser.

Motivet på frimærket stammer fra
Læger uden Grænsers projekt for hjem-
løse i et slumkvarter i yderkanten af den
brasilianske storby, Rio de Janeiro. Her
er beboerne blevet "genhuset" – efter
at være blevet fjernet fra den motorvejs-
bro de tidligere boede nedenunder.
Området havde ingen sundhedsvæsen,
og Læger uden Grænsers projekt hjælper
de lokale myndigheder med at opbygge
et sundhedssystem og gennemføre vac-
cinationsprogrammer. Frimærket illu-
strerer derfor et af Læger uden Grænsers

hovedformål – at yde lægehjælp til ud-
stødte og marginaliserede befolknings-
grupper.

Informationskonsulent Ottar Bingen-
Jakobsen forklarer, at Post Danmark i år
valgte Læger uden Grænser, fordi man
lægger vægt på at være en social ansvar-
lig virksomhed.

- Og vi vil gerne være med til at støt-
te Læger uden Grænsers indsats for at
hjælpe mennesker i nød – på tværs af
kulturelle, politiske og religiøse skel.

I modsætning til de senere års udgi-
velser vil velgørenhedsfrimærket ikke
kun blive fremstillet som enkeltmærke i
ark, men det vil også blive solgt i hæfter
med 10 styk.
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Nyt frimærke støtter Læger uden Grænser
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S T Ø T T E A R R A N G E M E N T

H.C. Andersen
oplæsning i
København
Christians kirke i København er den før-
ste weekend i april rammen om et unikt
arrangement: En H.C. Andersen mara-
ton, hvor en perlerække af landets dyg-
tigste skuespillere vil læse kendte og
mindre kendte eventyr. Kom og hør
Ghita Nørby, Jens Okking, Lone Hertz,
Sofie Gråbøl, Anne Marie Helger, 
John Hahn-Petersen, Baard Owe, 
Vera Gebuhr, Kirsten Olesen, m.fl. 

Arrangementet foregår den 4. april 
kl. 16-24, den 5. april kl. 10-24 og den
6. april kl. 11-24. Under gudstjenesten
søndag den 6. april kl. 10 v/Flemming
Pless vil advokat Margrete Stagethorns
prædiken lægge op til arrangementet.

I midnatstimen alle dagene mellem kl.
23 og 24 vil der være plads til tanker og
overvejelser at gå hjem på, med indslag
af bl.a. saxofonisten Karsten Vogel fredag
og Palle Mikkelborg/Helen Davies lørdag. 

Arrangementet koster 50 kr. for en
dag og 100 kr. for en billet til alle tre
dage. Overskuddet går til Læger uden
Grænsers arbejde.

D A N S K E R E  I  F E L T E N


