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Nyhedsbrev maj 2022 

Øget støtte til skolen i Libanon 
 

Mens vi i Danmark mærker højere priser som følge af krigen i Ukraine, mærkes det på et helt 

andet niveau i Libanon, hvor priserne er eksploderet, mens valutaen fortsætter med at tabe 

værdi.  

Libanon er afhængig af import af hvede og madolie, og 80% af landets hvede importeres fra 

Ukraine. På grund af krigen, er denne import gået i stå, hvilket har fået priserne på madvarer til 

at stige voldsomt. 

Som følge af denne akutte krise, som kommer oven i landets eksisterende økonomiske 

problemer, har vi i Dansk Armeniermission besluttet at øge den økonomiske støtte til den 

armenske skole i bydelen Borsj Hammoud i Beirut. 

Her kan du læse skoleleder Vartoug Balekjians beskrivelse af situation på skolen, og om hvordan 
du kan støtte skolen i Beirut: 

 
Skoleåret startede 17. oktober 2021, efter en næsten komplet renovering pga. skader fra eksplosi-
onen i Beiruts havn i august 2020. Vi er 39 ansatte (lærere og administrativt personale) og 293 ele-
ver. 
 
I øjeblikket er lærernes situation den største udfordring: Mens priserne er steget markant, er løn-
nen forblevet den samme. Før den økonomiske krise var gennemsnitslønnen 1,500,000 libanesiske 
lire om måneden, hvilket svarede til 1000 US dollars. Pga. inflation svarer det samme beløb nu til 
63 US dollars!  
Bestyrelsen har forsøgt at kompensere på forskellige måder: Det er ikke muligt at bede forældrene 
betale mere i skolepenge, da familierne i øjeblikket har svært ved blot at få mad på bordet. Tværti-
mod har vi besluttet at acceptere blot et symbolsk beløb fra forældrene. 
 
Vi kan ved hjælp af fundraising blandt tidligere elever give lærerne en månedlig kompensation for 
de høje leveomkostninger på 50-100 US dollars, hvilket dog desværre ikke er meget. 
 
Kære venner, vi gennemlever hver dag et mirakel for at finde energi til at fortsætte vores mission 
midt i de enorme problemer i vores lokalsamfund. Vi er nu i det sidste semester af skoleåret, og 
jeg skal til at planlægge næste skoleår. Samtidig er 13 elever flyttet ud af landet, og jeg forventer 
at flere lærere vil sige op pga. for lav løn – tre lærere har allerede ansøgt om job i udlandet. Man-
gel på lærere har ramt alle Libanons skoler hårdt. Den udhulede løn og de høje leveomkostninger 
og reguleringer fra bankerne gør, at lærerne søger jobs i udlandet, hvor lønnen er højere. 
 
 



 

Dansk Armeniermission 
 
Heldigvis giver det håb at kigge bagud! Vores himmelske far været trofast, og vi kan stole på ham i 
fremtiden også. Den måde Han tager sig af vores skole gennem sine trofaste børn er simpelt hen 
fantastisk. Dansk Armeniermission har været et af hans redskaber til at fortælle os, at han har om-
sorg for sine børn og det arbejde, der bliver gjort i et af de mindst privilegerede områder i Libanon 
– Borsj Hammoud. 
 
Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed til Gud og til de hjælpeorganisationer, han bruger som 
sine redskaber.  Jeres donationer er investeringer i de unge menneskers liv, som vi til dagligt arbej-
der med. 
 
Vartoug Balekjian,  
Skoleleder 
 

Sådan kan du støtte den armenske skole i Libanon: 

MobilePay 72105 

Skriv ”Libanon” i feltet til modtager 

Bankoverførsel Reg. nr: 0994 Kontonr: 9007415 

Skriv ”Libanon” i feltet til modtager 

                     

Elever på den armenske skole, Shamlian Tatikian, i Borsj Hammoud, Beirut 


