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Den gode nyhed er, at vi er over halvvejs i vores indsamling. Den dårlige, at elendigheden er 

langt værre end jeg var klar over. Som Berlingske Tidende har beskrevet i en artikel fra den 

19. oktober, så er situationen yderst kritisk på grund af den fire år lange tørke i området. 

Flere hundredtusinde mennesker i det nordøstlige Syrien har mistet deres levebrød på grund 

af tørken ifølge vurderinger fra FN og Røde Kors. 
 

Det syriske landbrugsministerium vurderede i juli måned, at ca. 35.000 mennesker fra regionen, 

som Kamishly er tilhørende, har solgt alt de ejer for at flytte, men det løser som regel ikke deres 

problemer. De ender typisk i slummen i storbyerne, og en danskfinansieret rapport om 

vandsituationen i Mellemøsten fra Det Internationale Institut for Bæredygtig Udvikling (IISD) viser 

i øvrigt, at 160 landsbyer i Kamisly-området nu står helt tomme!  

 

For nylig vendte jeg tilbage fra en rundrejse i 

Syrien, hvor jeg var rejseleder for en gruppe på 

29 læsere fra Politiken. Rejsebureauet Viktors 

Farmor var arrangør.  

 

Det er rejsebureauets mest omfattende tur til 

Syrien med mange spændende oplevelser, da 

turen omfatter det glemte hjørne af Syrien, 

nemlig den nordøstlig del af landet, hvor der er 

mange interessante arkæologiske steder.  

 

Vi var blandt andet to dage i selve Kamishly, 

hvor vi blev modtaget af borgmesteren, besøgte 

byens hospital, en skole og mødte almindelige 

folk på gaden.   

 

Surt for os, men glædeligt for beboerne i 

Kamishly-området, så tordnede og lynede det 

under vores besøg, og efterfølgende kom der et 

ordentligt regnskyl.  

 

”Det er skønt, at I bragte regnen med jer. Inshallah – hvis Gud vil – fortsætter det!” sagde én til mig 

i en café, hvor jeg havde søgt ly for regnen. 

 

I Damaskus mødte jeg desværre også denne gang flere gadebørn i 

skolealderen. Ifølge UNICEFs kontor i Damaskus stammer ca. 20 pct. 

gadebørnene i hovedstaden fra Kamishly-området. Samtlige gadebørn 

jeg har mødt i byen gennem årene har netop været fra Kamishly.  

De tigger eller forsøger at sælge en småtjenester, såsom at pudse sko 

m.m. 

 

 

                                                                                                                     Her står jeg med et af de 

                                                                                                                    gadebørn fra Kamishly, 

                                                                                                                   som jeg mødte i Damaskus 
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For første gang mødte jeg prostituerede i Damaskus, der 

desværre også stammede fra Kamishly. To unge piger 

fortalte mig, at de forsørger hver deres familie. Det var 

meget trist og ubehageligt at høre deres tragiske historie 

om, hvordan de var tvunget til at sælge sig selv for at 

holde liv i deres familier. Mens vi talte samme holdt en bil 

med kuwaitiske nummerplader ind til siden. Efter en kort 

samtale hoppede én af pigerne ind i bilen og kørte af sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unge prostituerede piger i Damaskus, 

som stammede fra Kamishly 

 

 

 

Jeg har undervejs, siden jeg begyndte indsamlingen den 21. juni i år, været i tvivl om hvorvidt det 

ville lykkedes, men i dag er jeg optimist! Takket være jer og andre gode mennesker står der i dag 

51.000 kr. på Aid! Children of Qamishlis konto. Det betyder, at vi kun mangler 39.000 kr. for at 

kunne sætte projektet i søen. 

 

Hver eneste krone I har bidraget med gør en stor forskel for et barn i Kamishly! 
 

Mange hilsner 

 

Aid! Children of Qamishli v/Fahmy Almajid                                          


