BAG OM HJÆLPEARBEJDET

De Frivillige Hjælpere træner politiet i det nordøstlige Sri Lanka

Århus-fotograf dokumenterer hjælpearbejdet
Den danske fotograf og skribent, Thorsten
Overgaard rejste 18.000 kilometer gennem
Asien efter tsunamien og fulgte i en måned
Scientology Kirkens frivillige hjælpere i Sri
Lanka og Indien som en flue på væggen, hvor
han dokumenterede hjælpearbejdet i ord og billeder.

I et nyligt interview til designbladet ENTER, fortalte
Thorsten Overgaard, hvordan
han fulgte udviklingen i dagene efter tsunamien på sin
bærbare computer. ”Jeg
havde bare en fornemmelse af, at jeg skulle
være til stede, og så tog jeg af sted.”

De første dage brugte han på at indsamle og
gennemse tusindvis af billeder, de frivillige
hjælpere selv havde taget. ”Da jeg havde sorteret 8.000 billeder, var der knap 100 billeder, der
fortalte bare i nærheden af den historie, der
udviklede sig for øjnene af mig. Blot de første
dage var der så mange mirakler omkring mig, at
man blev aldeles høj af det. Der var ingen i verden, der ville tro på det, hvis det ikke blev
dokumenteret. Der var en oplagt opgave, som
ikke var nyhedsformidling, men dokumentation. Og ikke af katastrofen, men af de overle-
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vende og det helt uselviske hjælpearbejde, folk
var strømmet til Asien for at udføre.”

Så det blev hans opgave. Med kamera og pen
dokumenterede han det, han så i Sri Lanka og
Indien, uden at have nogen egentlig ide om,
hvordan det skulle bruges. ”Jeg havde en ide
om at stille det hele til rådighed for hjælpeorganisationerne, men fandt ret hurtigt ud af, at der
ikke var nogen der havde tid til at sætte sig ind
i over 1.000 billeder og tilhørende historier. Så
jeg måtte selv sætte det sammen. Det blev så
først til en non-profit DVD med fem historier
hvor forskellige musikere har leveret soundtrack. Og så kommer der en fotobog, der også
er en rejsefortælling.”
Thorsten Overgaard har været scientolog siden
1987 og underviser iøvrigt i fotografi i
Scientology Kirken Aarhus ved hjælp af L. Ron
Hubbards teknikker, ligesom han viser billeder
til foredraget om hjælpearbejdet (se kalenderen
for detaljer).

10 gratis DVD’er til vore læsere
De første 10 læsere, der sender en e-mail til
arhus@scientology.net med teksten “tsunami,”
modtager et eksemplar af DVD’en “After the
Tsunami.”

Læs mere på www.afterthetsunami.org

