Kunstige ben hjælper på humøret
Siden Vietnamkrigen sluttede for snart 40 år siden er mere end 40.000 personer
blevet dræbt og 60.000 såret i ulykker med eksplosive efterladenskaber.

Af Wilfred Gluud og Jens-Christian Sørensen
Næsten 40 år efter krigen udgør klyngebomber, landminer og andre eksplosive efterladenskaber fra krigen stadig en
alvorlig trussel for mange små samfund
rundt om i Vietnam. Disse ting er fortsat spredt ud over hele landet og udgør
en dødelig arv, som kan hindre social og
økonomisk udvikling.
Quang Tri hårdest ramt
Den demilitariserede zone (DMZ) i
Quang Tri provinsen var den del af Vietnam, hvor der faldt flest bomber og granater under krigen. Mere end 83 procent
af Quang Tris areal er stadig forurenet
med ueksploderet ammunition.
I juli 1968 sluttede slaget om Khe Sanh
i den vestlige del af Quang Tri provinsen.
Men 45 år senere blev 18-årige Ho Van Y
endnu et offer for slaget, da en eksplosion
i hans families kaffeplantage nær den
tidligere Ta Con landingsbane sprængte
hans ben væk.
Fra at have været en vigtig hjælp ved
forældrenes kaffeproduktion i Van Kieu,
følte Y nu at han blev en byrde på grund
af sit handicap.
I december 2013 besøgte projekt RENEW Y’s familie, undersøgte hans benstump og forsynede ham med et nyt kunstigt ben.
Nyt ben mere end 40 år efter
64-årige Ho Thi A Dui mistede sit højre
ben under et amerikansk bombardement
i april 1971. Hun var forbindelsesofficer
for den vietnamesiske hær og rejste frem
og tilbage mellem Laos og Quang Tri i
Vietnam. Det så ud som om hun i resten
af sit liv skulle være afhængig af en hjemmelavet krykke af træ.
I februar 2014 var hun så lykkelig for at
få sin første rigtige benprotese fra projekt
RENEWs mobile program, at hun sang en
af sin bjergstammes folkesange som tak
til holdet for at hjælpe hende med at genvinde sin bevægelighed.
Et samarbejde
Projekt RENEWs opsøgende program
har forsynet proteser til mere end 700
overlevende i de fattigste og mest afsidesliggende områder i Quang Tri provinsen.
Teknikere rejser til de afsidesliggende
områder i en bil udstyret med de nødvendige værktøjer og maskiner til at udføre
undersøgelser og på stedet tilpasse og
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justere proteser og andre hjælpemidler,
som kan give bevægelseshæmmede børn
og voksne øget komfort og bedre mobilitet.
Projektet er et samarbejde mellem Quang Tri provinsens regering og internationale NGO'er, et humanitært partnerskab
baseret på et fælles mål om fred og forståelse og gensidigt ansvar for at gøre Vietnam
sikkert for fremtidige generationer.
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Besøg:
Quang Tri Mine Action Visitor Centre.
Quarter 3, Dong Le Ward, Dong Ha City,
Quang Tri provinsen.
Læs mere:
http://landmines.org.vn
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