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Kriscentret Hagar
I Bangladesh är en ogift kvinna utan skydd och kan knappt överleva
ensam utan make och familj. Om en gift kvinna skickas bort av sin
man eller är ett våldtäktsoffer visas hon samtidigt bort från hela samhällsgemenskapen.
Centret Hagar grundades ursprungligen för att ta hand om kvinnor som
varit drabbade av lepra. Numera fungerar det även som ett hus för alla
kvinnor och barn i en krissituation. Här finns hjälp för drabbade till en ny
framtid. Denna månad möter vi fyra utsatta kvinnor i uppdrag Lepra och
får höra om deras desperata situation.

Liza - gravid och utstött
Liza säger med tårar i ögonen: ”Min man arbetar långt ifrån byn. Där
har han blivit kär i en annan kvinna och har gift sig med henne. Han
skickade bort mig även fast jag väntade vårt tredje barn. ”Liza har nu fått
möjlighet att delta i ett projekt för ensamstående mammor. Där kan hon
få utbildning till ett yrke vilket är möjligt för att det finns barnomsorg på
centret. ”Jag vill få tillbaka de två barnen som fortfarande är hos min man
för att vara med mig. Jag vill naturligtvis också få behålla det nyfödda barnet.” Men som ensamstående mamma med tre barn kommer det att vara
nästan omöjligt för henne att klara denna situationen. Nu har hon stora
frågor framför sig: Ska hon lämna sin baby för adoption? Kommer fadern
att ge henne sönerna tillbaka?

Tabitha våldtogs när hon var sju år gammal
Tabithas mor berättar för oss: ”En berusad ung man våldtog min dotter
när hon var på väg hem. Polisen arresterade honom, men han blev släppt
mot borgen. Hans familj hotar oss nu för att vi anmälde honom. ”

En biståndsorganisation med
projekt i Bangladesh, Indien,
DR Kongo, och Nigeria
Insatserna finansieras genom gåvor
och bidrag från enskilda, organisationer och församlingar. Projekt genomförs med stöd av SMR/Sida
Medlem i The Leprosy Missions
International som verkar i ett femtiotal
länder och har över 140 års
erfarenhet av lepravård
Följ arbetet på www.lepramissionen.se
och vår Facebooksida

Hon kämpar febrilt för sin dotters rättigheter. Hennes man lägger skulden för våldtäkten på Tabitha. Hon har därför flytt till Centret Hagar
med Tabitha och hennes två systrar. Här får Tabitha hjälp för sitt trauma.
Trots att hon har varit där i tre månader, säger hon inte ett ord om vad
som skett. Modern är under stor press. ”Min familj vill att jag ska komma
tillbaka till byn och återuppta mitt arbete på fältet, men jag kan inte lämna Tabitha. Hon är väldigt rädd för att vara ensam. En internatskola nära
byn som drivs av nunnor skulle kunna vara en lösning, men det kostar
mycket pengar och Tabitha vill inte alls åka dit. ”

Monsura – på väg ut ur fattigdomen
Monsura blev änka vid 45 års ålder. ”Efter min mans död var min dotter
och jag tvungna att flytta ut från min svärförälders hus och tillbaka till min
egen familj - men hur skulle vi lyckas överleva? På Centret Hagar lärde jag
mig att sy kläder och fick en egen symaskin. Jag lärde också min dotter att
sy, och nu kan vi försörja oss själva ”. Min dotter designar lite modernare
kläder och kan därmed få loss pengar att betala sina egna skolavgifter.

Senoka: Adoption istället för abort
Senoka arbetar som vårdare på ett privat hem. I familjen
där hon arbetar har fadern haft en stroke och sitter i rullstol
med ett permanent behov av hjälp. Kriscentret förmedlade
kontakten till familjen och är väldigt nöjda med den hjälpen
som Senoka gett. Äntligen har hon därför kunnat få en stadig
inkomst. Senoka blev änka när hon var ung och bodde med
sina två söner och dotter tillsammans med sin svärmor. ”Jag
tvingades ta min dotter ut ur skolan och sätta henne att arbeta
som städerska i en rik familj. Det var omöjligt att försörja hela
familjen för Senoka. En natt blev jag våldtagen och blev gravid. Människor i byn skuldbelade mig, vilket är vanligt. Perso-
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jag kunde föda säkert på sjukhuset och sedan få tillbaka mitt
jobb som sjuksköterska ”. Senoka födde en frisk flicka och gick
med på att adoptera bort henne. Nu bor hennes dotter i en
välbärgad familj i staden. Adoptivmamman är mycket glad: ”I
18 år har vi inte kunnat få barn, och nu har Gud gett oss ett!”
Flickan älskas och vårdas av hennes nya föräldrar precis som
en biologisk dotter. Senoka kan nu äntligen vara lugn över att
veta att flickan mår bra och får en trygg framtid. Hon kan nu
koncentrera sig på att ta hand om sina övriga barn och ge dem
en tryggare framtid. n

Kriscentret Hagar
hjälper utstötta kvinnor i en svår
situation tillbaka till ett värdigt liv.
Liza, Tabitha, Monsura och Senoka är fyra starka kvinnor som alla har gått igenom svårigheter i sina liv. Genom
centret Hagar har de alla fått nya möjligheter i sina liv. De
har fått nytt hopp i en totalt hopplös situation.
Vi vet alla om kvinnojourer i Sverige och hör om kvinnor
som måste fly från våldsamma relationer. Jag är övertygad
om att du också kan förstå allvaret och desperationen som
många ensamstående kvinnor i Bangladesh känner och
upplever?
Tillsammans med Lepramissionen kan kriscentret Hagar få det stöd som behövs under en femårsperiod. Syftet
med projektet är att hjälpa kvinnor och deras barn som
är i kris. De är utstötta och diskriminerade ofta på grund
av lepra eller andra omständigheter. Nu får de äntligen

en säker och kärleksfull tillflykt att landa på. Samtidigt
vill vi också hjälpa dem med utbildning så att de kan få
möjlighet att komma tillbaka till samhället igen. Detta
goda arbete som bedrivs gör att ge dessa kvinnor får sin
värdighet tillbaka och blir en naturlig del av samhället
på nytt.
Jag är glad att veta att vår insats hjälper till att göra detta
möjligt - tillsammans kan vi ge dem vård, hopp och en
bättre framtid. Din gåva hjälper dessa utsatta kvinnor
ut ur sina livskriser till att bli mammor som kan ge sina
barn och familjer en nystart med omsorg och utbildning!

Var med du också att upprätta utstötta kvinnor och
barn. Din Gåva gör stor skillnad!

Tack för din gåva!

Varma hälsningar

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

BG 130
33601 apr 21 Skilltryck AB
BG
130spec
spec

INBETALNING/GIRERING AVI
o Jag vill hjälpa någon som de kvinnorna på centret Hagar!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu
o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................
Vid betalning via internet, ange ”UL21-04” och ev. önskat ändamål.

Betalningsavsändare

o
o
o
o
o

Jag vill ge 500 kronor
Jag vill ge 200 kronor
Jag vill ge 100 kronor
Jag vill ge annat belopp
Kontakta mig om månadsgivande

Betalningsmottagare

«OrgNamn»
«FÖRNAMN» «EFTERNAMN»
«ADRESS»
«POSTNR» «ORT»
Från bankgironr (vid girering)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 3 9 3 0
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