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Fredericia, den 1. februar 2006

Niels Østergaard er i Sudan i første halvår 2006
Chefkonsulent Niels Østergaard er udstationeret som UNHCR specialist fra januar til og
med juli måned, 2006.
Niels Østergaard var udstationeret på Sumatra for Røde Kors, da Tsunamien ramte.
Nu er Niels igen rejst ud for at hjælpe til i et af verdens brændpunkter, nemlig i det sydlige Sudan.
Han drog af sted i januar måned og forventes at blive dernede til og med juli, 2006.
Niels sendte den 26. januar en lille hilsen hjem, hvor han i egne ord beskriver hvad han skal lave
og hvordan han oplever situationen dernede …
” Jeg er nu ankommet til Sudan. Et broget land ca. 50 gange så stort som Danmark. Der
er ca. 30 mio. indbyggere. De lever mest af geder og bruger meget af tiden på at skyde
hinanden. Og det lykkes ganske godt. Sudan grænser op til bl.a. Eritrea, Etiopien, Kenya, Uganda, Den Centralafrikanske Republik, Chad, Ægypten, Libyen og sikkert flere.
Disse bruger også megen tid på at skyde hinanden. Resultatet er, at en del Sudanesere
flygter til de andre nabolande og nabolandenes indbyggere flygter til Sudan. Det virker i
starten lidt forvirrende. Her kommer UNHCR ind i billedet. Organisationen skal hjælpe
dem med at flygte og give dem mad undervejs, så ikke alt for mange dør på vejen.
Mit job er at sørge for byggeri af såkaldte Way-stations (mellemlandings-stationer eller
vandrehjem) spredt ud over landet. Hver rummer typisk et par tusinde flygtninge der kan
bo i to-tre dage. Så videre på farten. Det er jo ikke med springmadrasser og sådant. Der
ud over skal jeg sørge for byggeri af kontorer og beboelse for de ansatte i UNHCR i den
Sydlige halvdel af Sudan – 2-300 personer fra det meste af verden. Det er vi ca. halvanden mand til ...”
I en periode med Muhammed-tegninger bliver det ikke lettere at være dansker i et muslimsk land.
Der er også risikoen for sygdom og epidemier, så både sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger er
i en klasse for sig i Sudan. Det kræver sin mand at kaste sig ud i det, men Niels er en erfaren herre
som ikke står tilbage for den slags udfordringer. Stor respekt for det!
Jeg ønsker Niels al mulig held og lykke og ser frem til at få ham hjem i god behold, så vi sammen
kan fortsætte Manator Aps’ forretninger hvor vi slap …

Med venlig hilsen
Manator Aps

Erik Nielsen
Direktør
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