På outreach i Libanon
-

et lærerigt møde med syriske flygtninge og det mellemøstlige samfund

Den sidste uge i august rejste 23 unge læger, tandlæger og studerende fra hele verden til Libanon for at deltage i ICMDA’s ”Middle East and Refugee Project”. Projektet havde to primære formål: 1) At yde lægehjælp
til syriske flygtninge, og 2) At give læger og studerende udenfor Mellemøsten en bedre forståelse for den
aktuelle situation i området. ICMDA’s studentersekretær, Ralph Zarazir, havde inviteret flere højtstående
libanesere til at forelæse om kultur, historie, religiøse konflikter og lokale sundhedsmæssige behov. Og det
er vist ikke helt forkert at sige, at vi alle blev udfordret på, hvad, vi mente, var op og ned i konflikten, og
hvordan sådan en konflikt bedst håndteres. Som Dr. Zarazir sagde: ”I hører kun historien fra én vinkel i jeres
medier. Her får I den anden side. Måske vi kan finde sandheden et sted midt i mellem”.
Selvom vi kun var af sted én uge, nåede vi stadig at opleve
meget. Her nogle udpluk fra turen:
Dag 1 – Stod på forelæsninger, andagt, forberedelse af outreach og badetur i Middelhavet, mens solen gik ned.
Dag 2 – Endnu en forelæsning om kultur og religion. Derefter tog vi til gudstjeneste i en meget hjertelig kirke, hvor
gudstjenesten blev holdt på engelsk for vores skyld, og hvor
vi spiste frokost med menigheden bagefter. Dejligt at vide,
at man er en del af en stor kristen familie overalt i verden.
Anden dag i Libanon blev også dagen for vores første medical outreach. Vi besøgte børnehjemmet Home of Hope i Beirut. Her mødte vi mange triste skæbner. Børn
misrøgtet af deres forældre, forældreløse børn, børn forladt på gaden uden nogen former for identifikationspapirer. Da vi ankom, var det blot en uge siden, man havde samlet 3 søskende op af en skraldespand på
gaden. Trist.
Dag 3 – Efter dagens undervisning tog vi på medical outreach i et
fattigt kvarter i Beirut, hvor mange syriske flygtninge holder til. Vi
fik lov at låne en kirke som klinik for en dag.

Dag 4 holdt vi pause fra klinikken og
tog på kulturel oplevelse i det sydlige Libanon. Her blev vi præsenteret
for en lidt (eller rettere sagt meget)
anderledes side af historien om krigen mellem Libanon og Israel – eller
”Occupied Palestine”, som det hedder på de breddegrader.

Dag 5 – Dagen startede med forelæsninger,
hvorefter vi tog på ugens sidste medical outreach. Vi var nu alle mere bekendte med
vores individuelle opgaver på outreach’en,
og der blev arbejdet grundigt og systematisk
med at få tilset de mange ventende patienter.
Dag 6 – Tur til Qadisha Valley i Nordlibanon.
Her kørte vi på motorcrossere i 3 kilometers
højde i det tørre og øde landskab, der om
vinteren fyldes med skiglade mennesker.
Libanon bryster sig af at være et land, hvor man kan stå på ski om formiddagen og tage en lun dukkert i Middelhavet om eftermiddagen.

Dag 7 – Vandring og andagt under de store trækroner af Libanons cedertræer. ”Den retfærdige skyder op
som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon”, Salme 92 vers 13. Der blev også tid til et besøg
hos en munk, der havde levet isoleret i en bjerghule i 30 år.
Alt i alt var det en utrolig spændende, udfordrende og lærerig uge. For flere af os var turen en øjenåbner for,
hvor lidt vi egentlig vidste om Mellemøsten, og kompleksiteten af krisen dernede virkede overvældende. Det
blev tydeligt, at der altid er mindst to sider af en sag - og højst sandsynligt mange, mange flere. Men det var
også fantastisk at se, at 23 fremmede mennesker fra 11 forskellige lande i løbet af meget kort tid fandt ud af
at arbejde sammen og rent faktisk gøre en forskel for nogle mennesker i nød.
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